Nummer
1

Startprijs
€ 5.000

2

€ 4.000

3

€ 4.000

4

€ 4.000

5

€ 3.000

6

€ 3.000

7

€ 2.500

8

€ 2.250

9

€ 2.000

Beschrijving
NEDERLAND 1852-1949, geheel ongebruikte/postfrisse collectie, dus 1 t/m 517
compleet, waarbij postfrisse nr.80, roltanding op de driegaats na geheel
compleet, armenwet serie, dienst deels gebruikt, Interneringsserie postfris, port
compleet incl. tête-bêches en diverse foutdrukken w.o. 108a, 171af, 171afa en
336f etc., in Leuchtturm album
NEDERLAND 1852-1997, intact gelaten geheel ongebruikte collectie van
Nederlandse relatie uit California, U.S.A., waarin alle hoofdnummers compleet
(enkele goedkope zegeltjes missen), dus wel o.a. in de collectie nr.1/48, 80 en
101, 104/105 inclusief de gebroken E en diverse andere extra's, variëteiten, ook
Brandkastserie en div. dienst, port compleet w.o. deels gespecialiseerd op
typen en tandingen, diverse luchtpost etc., prachtige collectie, in "Historical of
the Netherlands" album uit 1965
NEDERLAND 1852-1995, grote gebruikte speciaalcollectie van Nederlandse
relatie uit California U.S.A., alle hoofdnummers natuurlijk compleet incl. 48, 80
en 101. Vooral in het klassieke deel veel tandingen, types, varianten, paren,
strippen, stempels en foutdrukken, ook enkele blokken, veldeeltjes en
doubletten, Luchtpost incl. meeuwen, dienst, postbewijsseries(o.a. 4 Gulden 4x)
en 61c gebruikt, port met tête-bêche serie en diverse plaatfouten, telegramserie
incl. de 25ct compleet, belastingzegels, treinzegels etc., in overvol dik Davo
album
NEDERLAND 1852-1959, (on)gebruikte/postfrisse op een enkel gewoon
zegeltje na geheel complete collectie incl. eerste drie emissies compleet mooi
gebruikt, Willem 1872 en Wilhelmina hangend haar t/m de 5 Gulden compleet,
verder nr. 80 en 101 met certificaat, 104/105 en 130/131. Deels is de collectie
dubbel verzameld zowel ongebruikt/postfris als gebruikt incl. fotomontage
postfrisse serie en Konijnenburg en En Face serie. Ook port compleet met met
de tête bêches met tussenstrook, diverse dienst, roltanding op de driegaats na
compleet, luchtpost compleet met de meeuwen postfris, postfrisse
brandkastserie met velranden met fotocertificaat etc., in 2 Davo albums
NEDERLAND 1852-1989, (on)gebruikte/postfrisse zo goed als complete veelal
dubbel verzameld zowel ongebruikt postfris als gebruikte collectie met alle
topnummers zoals 48, 80, 101, 104/105, 121/131, Konijnenburgserie, Juliana
En Face ook alle velletjes en kinderblokken, tevens roltanding, luchtpost met
o.a. 12/13(2x), port, dienst, telegram, postbewijs, brandkast, postpakket etc.,
een prachtige collectie met een enorme cataloguswaarde, in 3 luxe Lindner
albums
NEDERLAND 1864-1992, ongebruikte/postfrisse prachtige vrijwel complete
collectie met o.a. nr.4/5, 13/18, 45/48, 49, 50/80, 90/101, 104/105, 121/131,
Veth series 163/165(2x) beide tandingen vanaf 1925 t/m 1992 geheel compleet
waarbij veel postfris incl. de topseries, verder luchtpost incl. 12/13, port incl.
67a/68b, brandkast 1/7, dienst incl. armenwet, Internering en roltanding
compleet excl. nr.32, zeer mooie koop met een gigantische cat.waarde, in Erka
album
NEDERLAND 1922-2003, geheel postfrisse vrijwel complete collectie vanaf
nr.81 incl. alle kinder- en zomerseries, fotomontage (met cert.), ANVV,
Konijnenburg (met cert.), Guilloche, Hartz, Juliana En Face (met cert.), ook alle
kinderblokken, velletjes, Legioen, Amphilex etc., alles in een zeer nette kwaliteit,
in 5 luxe Kabe albums
NEDERLAND 1852-2001, geheel complete collectie excl., nr. 48, tot 1940
geheel gebruikt in zeer frisse kwaliteit, de nummers 80, 101 en 130/131 met
certificaat Muis, vanaf 1940 geheel postfris met Konijnenburg serie en Juliana
En face serie met certificaat, compleet t/m 2001 incl. alle velletjes, boekjes etc.,
ook iets luchtpost, port en dienst, een zeer mooie goed verzorgde collectie, in 4
luxe Davo albums
NEDERLAND 1852-2003, prachtige geheel gebruikte complete collectie met
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€ 2.000

11

€ 2.000

12

€ 2.000

13

€ 1.750

14

€ 1.750

15

€ 1.000

16

€ 1.000

17

€ 1.000

18

€ 1.000

19

€ 800

20

€ 800

21

€ 750

22

€ 750

alle topnummers, incl. keerdrukparen, kinderblokken, velletjes, luchtpost,
roltanding(excl.32), port(incl. 67a/68b), dienst, Internering 1 op brief, postbewijs,
postpakket, telegram(excl. 1, 4 en 7) tevens combinaties uit postzegelboekjes,
in zeer frisse kwaliteit, zeer hoge cataloguswaarde, in 4 Davo albums
NEDERLAND 1867-1994, geheel ongebruikte/postfrisse collectie met veel
betere zegels en series o.a. 45 t/m 48, 104/105, 131 en de En Face serie t/m 10
Gulden. Verder veel roltanding, port en luchtpost. Ook de armenwetserie,
brandkastserie, tête-bêche port compleet, in 4 Davo albums
NEDERLAND 1864-1997, ongebruikte/postrisse mooie collectie vanaf nr. 4 met
veel betere zegels en series met o.a. postfrisse serie En Face, brandkast 1/7
met velrand, ook luchtpost, port, dienst, Internering en veel roltanding, in
overwegend nette kwaliteit, in Davo album
NEDERLAND 1852-2003, (on)gebruikte/postfrisse op een enkel zegel na
complete collectie met veel betere zegels en series, ook de roltanding, luchtpost
incl. 12/13, port, dienst incl. Armenwet, postbewijs etc., incl. alle velletjes, zeer
hoge cataloguswaarde, in 5 Davo albums
NEDERLAND 1852-2003, complete (on)gebruikte/postfrisse collectie in
overwegend zeer goede kwaliteit met o.a. 49, 80 (met certificaat), 101, 104/105,
121/131 etc. vanaf 1950 vnl. postfris, incl. blokken en velletjes ook port, dienst,
postbewijs, postpakket en internering, een mooie collectie met een hoge
cat.waarde, opgezet in insteekboek
NEDERLAND 1852-1989, geheel ongebruikte/postfrisse collectie incl.
breedgerande nr.1 en 2, 2e emissie serie, Willem 1877 t/m de 1 Gulden,
Wilhelmina 1891 serie compleet t/m de 5 Gulden, Bontkraagserie compleet t/m
de 10 Gulden oranje, 104/105, 130/131, de Veth series compleet, En Face hoge
waardes postfris, luchtpost compleet incl. nr. 12/13 postfris, diverse port en
dienst w.o., armenwetserie, opgezet in 2 Davo albums
NEDERLAND 1852-1988, geheel complete gebruikte collectie excl. 80 en 101,
ook roltanding vrijwel compleet, luchtpost, port, dienst, Internering, postpakket,
postbewijs en telegram excl. nr.7, mooie collectie in overwegend nette kwaliteit,
zeer hoge cataloguswaarde, in Erka album
NEDERLAND 1869-1990, gebruikte vnl. ongebruikte/postfrisse aardige collectie
met veel postfris, ook voor 1940 vanaf 1935 compleet incl. Konijnenburg en
Juliana En Face tevens luchtpost, port etc., in overwegend nette kwaliteit, hoge
cataloguswaarde, in 2 albums
NEDERLAND 1872-1999, geheel postfrisse collectie in mooie kwaliteit (incl.
1867 emissie gebruikt) incl. tralieserie, Konijnenburg t/m Fl.10,=, diverse port,
luchtpost en dienst(gebruikt), in 2 Leuchtturm albums
NEDERLAND 1852-1999, mooie kwaliteit geheel gebruikte collectie waarin de
nrs. 1 t/m 46, 104/105 en 130/131, vanaf nr. 102 alle hoofdnummers compleet,
roltanding op de driegaats na compleet, luchtpost compleet, veel port en diverse
dienst en telegram, ook velletjes en boekjes etc., in 6 Davo albums
NEDERLAND 1949-1999 , postfrisse complete collectie incl. luchtpost
meeuwen, velletjes(soms dubbel) etc., in 3 Leuchtturm albums en Davo album
combinaties
NEDERLAND 1852-2001 , gebruikte collectie op de topnummers na redelijk
compleet incl. nrs. 4 t/m 43, 105 en 130, ook diverse roltanding, luchtpost, port
en dienst, in 2 Importa albums
NEDERLAND T/M 1940 , (on)gebruikte/vnl. postfrisse dubbele goed gevulde
collectie met veel postfris o.a. Veth-series(2x) bijna alle kind-en zomerseries,
fotomontage, ook luchtpost, veel roltanding, port en dienst etc., goed
bezichtigen!, in 2 Lindner albums
NEDERLAND 1852-1994 , (on)gebruikte/postfrisse vrijwel complete collectie
excl. nrs. 48, 80 en 101, klassieke gedeelte vnl. (on)gebruikt daarna veelal
postfris, in overwegend nette kwaliteit, in 4 Davo albums
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€ 750
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€ 700
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€ 600
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€ 600
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€ 600

28

€ 500
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€ 500
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€ 500
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€ 500
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€ 500
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€ 500
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€ 500
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€ 500
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€ 500
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€ 500
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€ 500
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€ 400

NEDERLAND 1812-2001 , (on)gebruikte/postrisse vrijwel geheel gebruikte
collectie op enkele zegels na compleet incl. nrs. 101, 104/105, 130/131 etc., ook
luchtpost incl. 12/13, port en dienst, ook postfrisse moderne doubletten, hoge
cat.waarde, in 2 insteekboeken
NEDERLAND 1852-1999 , (on)gebruikte/postfrisse deels dubbele collectie
waarin nrs. 1 t/m 79 compleet, 101 en 104/105 etc. Ook Luchtpost 12/13 en
diverse roltanding, in band
NEDERLAND 1940-2004 , postfrisse complete collectie excl. hoge waardes
Konijnenburg en En Face incl. Kinderblokken, velletjes, boekjes etc., ook
luchtpost en dienst, hoge cat.waarde, in 5 luxe Davo albums
NEDERLAND 1852-1996 , geheel gebruikte collectie incl. o.a. nrs. 1/12, 49,
104/105 etc. vanaf 1925 vrijwel compleet, tevens port, dienst, telegram,
postbewijs, Internering etc., in nette kwaliteit, in Davo album
NEDERLAND 1937-1984 , complete postfrisse collectie excl. 346/349 en
534/537 incl. o.a. Guilloche en stroken, Hartz, lage waardes Juliana En Face,
alle blokken en velletjes incl. Legioen- en Amphilex velletjes, in Excellent album
NEDERLAND 1852-1971 , (on)gebruikte/postfrisse collectie waarbij ook
klassiek postfris, het klassieke deel is goed gevuld incl. de nrs. 1 t/m 79
compleet, ook enkele dienst, mooi port en enkele luchtpost en roltandingzgels,
in Davo album
NEDERLAND 1852-1973 , (on)gebruikte/postfrisse collectie vanaf 1925 zijn de
frankeerzegels vrijwel compleet ongebruikt/postfris, ook luchtpost en blokken
met de Legioen en Amphilex blokken, in Davo album en Davo
automaatboekjesalbum
NEDERLAND 1852-1999 , (on)gebruikte/postfrisse collectie met veel 30er t/m
50er jaren, ook port, roltanding, luchtpost en automaatboekjes, in 3 Leuchtturm
albums en ringband
NEDERLAND 1864-1976 , (on)gebruikte/postfrisse collectie waarbij veel postfris
vnl. na 1940 incl. o.a. Juliana En Face serie, Konijnenburg, ook luchtpost incl.
nrs.12/13, roltanding, dienst en tevens Legioenblokken en kinderblokken, hoge
cat.waarde, in Davo album
NEDERLAND 1876-2001 , ongebruikte/postfrisse collectie incl. blokken en
velletjes vanaf de Legioenvelletjes en uitgebreid deel automaatboekjes met ook
veel nr.9 boekjes, zeer hoge cataloguswaarde, in 5 Davo albums en 2 Safe
banden opgezet
NEDERLAND 1876-2000 , ongebruikte/postfrisse collectie voor 1940 veel series
waarbij postfris na 1940, zo goed als compleet incl. kinderblokken en velletjes
vnl. postfris, in 3 luxe Importa albums
NEDERLAND SPECIAALCOLLECTIE OPDRUKKEN 1919-1925 ,
(on)gebruikte/postfrisse collectie incl. blokken van vier, strippen, veldelen,
plaatnummers en tekens, foutdrukken, plaatfouten, vele stempels en diverse
poststukken, veel interessant materiaal welke zelden zo wordt aangeboden,
prachtig opgezet met illustraties en uitgebreide omschrijvingen, in Scott album
NEDERLAND 1936-1998 , postfrisse complete collectie excl. nrs. 346/349,
356/373, 474/489 en 518/537, in zeer nette kwaliteit
NEDERLAND 1940-1972 , vnl. postfrisse complete collectie incl. Juliana En
Face, Guilloche- en Hartzserie tevens kinderblokken en velletjes incl. LegioenAmphilexvelletjes, in 2 Lindner albums
NEDERLAND 1940-204 , vrijwel complete collectie vnl. postfris incl. blokken en
velletjes zoals Legioen en Amphilex, in 4 luxe Davo albums
NEDERLAND 1941-1976 , complete postfrisse collectie excl. nrs. 518/537 incl.
kinderblokken, Legioen- en Amphilexvellen, in Lindner album
NEDERLAND 1852-1981 , vnl. ongebruikte/postfrisse collectie (klassieke deel
gebruikt) w.o. diverse betere series w.o. 104/105 ongebruikt, hoge waardes En
Face ongebruikt etc., ook iets port, roltanding en luchtpost, opgezet, in 3 Davo
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€ 400
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€ 400
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€ 400
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€ 400
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€ 400
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€ 350
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€ 350
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€ 300
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€ 300
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€ 300
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albums
NEDERLAND 1852-2001 , (on)gebruikte/postfrisse collectie op enkele
topnummers na compleet, vanaf 1950 geheel ongebruikt merendeels postfris
incl. blokken, velletjes, boekjes etc., in 2 albums
NEDERLAND 1852-2002 , (on)gebruikte/vnl. postfrisse collectie voor 1940 vnl.
gebruikt waarbij veel kinderseries, ook roltanding, na 1940 vnl. postfris waarbij
Guilloche, Hartz, lage waardes En Face 75ct(2x), alle kinderblokken,
Amphilexvelletjes, velletje van 10 en 20 en veel boekjes, hoge
cataloguswaarde, in 3 albums
NEDERLAND 1852-1953 , (on)gebruikte/postfrisse op enkele dure zegels na
complete collectie incl. luchtpost waarbij 12/13, port en dienst tevens
Legioenblokken, totale cataloguswaarde €5400,= vlgns. inzender, in Davo
album
NEDERLAND 1936-1983 , postfrisse vrijwel complete collectie, Juliana En Face
serie, niet compleet, incl. kinderblokken, tevens combinaties uit boekjes, in
Davo album
NEDERLAND 1940-1986 , vnl. ongebruikte/postfrisse collectie excl. de nrs.
535/537 met o.a. Konijnenburgserie, Guilloche, Hartz, tevens blokken met o.a.
Legioen en Amphilex, ook iets dienst, luchtpost, port en combinaties, in 2
Excellent albums
NEDERLAND 1940-2004 , postfrisse collectie vanaf 1954 geheel compleet incl.
kinderblokken, velletjes, boekjes etc., in 2 Davo albums
NEDERLAND 1978-1984 , postfrisse partij vellen, veldelen en kerstvelletjes,
hoge frankeerwaarde, in vellenboek
NEDERLAND AUTOMAATBOEKJES 1964-2002 , complete postfrisse collectie
van nr.1 t/m 80, in luxe Davo album
NEDERLAND 1867-2004 , (on)gebruikte/postfrisse deels dubbele collectie
zegels en series zowel ongebruikt/postfris als gebruikt verzameld, ook veel
velletjes etc. en album Overzee, totaal in 5 banden
NEDERLAND 1899-1988 , ongebruikte/vnl. postfrisse collectie vanaf 1940
vrijwel compleet postfris incl. kinderblokken, boekjes, combinaties etc., in
Importa album
NEDERLAND AUTOMAATBOEKJES , complete postfrisse collectie t/m 1999, in
Davo album
NEDERLAND 1852-1995 , (on)gebruikte/postfrisse collectie met diverse
klassieke ex., in goede kwaliteit(cat.waarde vlgns. inzender €4591,=), opgezet in
Unie album en Leuchtturm album
NEDERLAND 1852-1989 , (on)gebruikte/postfrisse collectie waarin diverse
extra's zoals poststukken, diverse tandingen etc., in 2 Schaubek albums
NEDERLAND 1864-2004 , (on)gebruikte/postfrisse partij waarbij veel modern in
blokken van vier, blokken en velletjes, zeer hoge catalogus- en frankeerwaarde,
in 4 Davo albums
NEDERLAND 1944-1996 , (on)gebruikte/postfrisse speciaalcollectie met vele
extra's, strippen en blokken etc., opgezet in 4 Davo albums
NEDERLAND 1971-2002 , postfrisse deels dubbel verzamelde collectie incl.
velletjes, boekjes t/m de Eurozegels, in 3 Importa albums en Davo album
NEDERLAND 1852-2004 , (on)gebruikte/postfrisse zeer goed gevulde collectie
waarbij veel postfris incl. kinderblokken, velletjes etc., in 3 Importa albums en
insteekboek
NEDERLAND 1852-1976 , (on)gebruikte/postfrisse goed gevulde collectie met
na 1940 vnl. postfris incl. kinderblokken, ook luchtpost, roltanding en port, in 3
luxe Lindner albums
NEDERLAND 1852-2004 , (on)gebruikte/postfrisse collectie vanaf 1940 vrijwel
compleet, na 1960 geheel postfris incl. blokken, velletjes, boekjes etc., in 4 luxe
Davo albums
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NEDERLAND 1852-1976 , (on)gebruikte/postfrisse collectie vanaf 1940
merendeels postfris compleet, in 2 luxe Importa albums
NEDERLAND 1852-1997 , gebruikte op de topnummers na vrijwel complete
collectie incl. kinderblokken, velletjes, ook luchtpost, port, roltanding etc., in
Davo album
NEDERLAND 1852-2001 , (on)gebruikte/postfrisse collectie vanaf 1950 vrijwel
compleet met veel postfris incl. kinderblokken, velletjes en boekjes, in 2 Davo
albums
NEDERLAND 1867-2001 , geheel gebruikte goed gevulde collectie zonder
topnummers incl. blokken, velletjes en boekjes tevens port, dienst en luchtpost,
in Importa album
NEDERLAND 1869-1976 , ongebruikte/postfrisse goed gevulde collectie vanaf
1931 geheel compleet excl. hoge waardes Konijnenburg en En Face, in Davo
album
NEDERLAND 1899-1981 , postfrisse collectie incl. Zomer 1950 en Kerken
1950, Itep, Europa 1956 etc., in Holland album
NEDERLAND 1945-1993 , postfris vanaf 1950 zo goed als compleet incl. alle
betere series, tevens luchtpost, port, kinderblokken en velletjes, in 2 Davo
albums
NEDERLAND , collectie vanaf 1945 met ook veel postfrisse zegels en series en
collectie fdc's t/m E492, opgezet in Davo luxe album en 2 Davo luxe fdc albums
NEDERLAND , vnl. postfrisse partij waarbij veel kinderblokken en combinaties,
hoge frankeerwaarde, in 2 albums en 2 insteekboeken
NEDERLAND T/M 1984 , (on)gebruikte/postfrisse collectie vanaf 1920 vrij
compleet, vanaf 1960 alles postfris, tevens blokken van vier van 1949 t/m 1984
waarbij veel postfris, in Importa album en 3 insteekboeken
NEDERLAND 1852-1993 , (on)gebruikte/postfrisse collectie incl. veel velletjes,
in 3 Davo albums
NEDERLAND 1867-1989 , (on)gebruikte vnl. postfrisse collectie vanaf 1954
vrijwel alles 2x postfris verzameld, tevens iets Buitenland, in 2 albums en 2
mappen
NEDERLAND 1940-1976 , postfrisse complete collectie excl. Juliana En Face
met kinderblokken etc., in luxe Davo album
NEDERLAND 1988-2003 , complete collectie velletjes van 10 en 20, incl.
Provincievelletjes, in 2 speciale Davo albums
NEDERLAND 1852-1990 , vnl. gebruikte collectie beginnend bij nr. 1 t/m 6
compleet, ook een Kroningsgulden, diverse blokjes en iets port en dienst, in 2
Davo albums
NEDERLAND 1864-1969 , gebruikte collectie vanaf 1924 geheel compleet, ook
port, roltanding, dienst, postbewijs, postpakket etc., in Davo abum
NEDERLAND T/M 1988 , vnl. postfris modern frankeergeldig waarbij veel in
blokken van vier, hoge frankeerwaarde, in 2 Importa albums
NEDERLAND AUTOMAATBOEKJES 1964-1977 , postfrisse collectie met o.a.
ook veel variëteiten, zeer hoge cataloguswaarde, in 2 albums
NEDERLAND 1852-1976 , (on)gebruikte/postfrisse collectie vanaf ca. 1930, zo
goed als compleet, waarbij ook veel postfris, in Importa album
NEDERLAND 1867-1968 , (on)gebruikte/postfrisse collectie zonder
topnummers incl. Legioen- en Amphilexvelletje, luchtpost, port en dienst, in
album
NEDERLAND 1869-1991 , (on)gebruikte/postfrisse collectie vanaf 1961 goed
gevuld, voornamelijk postfris, in 3 Lindner albums
NEDERLAND 1924-1997 , ongebruikte/postfrisse speciaalcollectie
Kinderzegels, mooi opgezet, in luxe Importa band
NEDERLAND 1960-1995 , postfrisse vrijwel complete collectie incl.
kinderblokken, in 3 albums
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NEDERLAND 1965-1995 , postfrisse engrospost in veldelen, waarbij veel
frankeergeldig, in band
NEDERLAND , partij postfrise vellen en veldelen, waarbij jaren 50, in luxe
Lindner band
NEDERLAND 1852-1997 , gebruikte collectie met een hoge cat.waarde, in
Importa album
NEDERLAND 1864-1983 , gebruikte collectie waarbij Legioenblokken
ongebruikt, in Davo album
NEDERLAND 1876-1988 , (on)gebruikte/postfrisse collectie en iets diverse
landen van alles wat en veel postfrisse doubletten, in Holland album en
stockboek
NEDERLAND 1899-1974 , ongebruikte collectie incl. Tentoonstelling 1924 serie,
in Davo album
NEDERLAND AUTOMAATBOEKJES , partij waarbij doubletten tussen nr.1 en
49 waarbij o.a. 6b(2x) etc., in multoband
NEDERLAND COMBINATIES 1964-1994 , complete postfrisse uitgebreide
collectie combinaties uit postzegelboekjes waarbij veel doubletten, hoge
cat.waarde, in Kabe album
NEDERLAND PTT-MAPJES 1982-1996 , complete collectie van nr.1 t/m 161 en
enkele doubletten, totaal 200 stuks, in 4 Importa albums
NEDERLAND 1852-1976 , gebruikte collectie incl. port en dienst, in Davo album
NEDERLAND 1852-1970 , gebruikte beginnerscollectie waarbij enkele betere
zegels en series, tevens blokken w.o. Amphilex '67 en
automaatboekjes/combinaties, in Lindner albums
NEDERLAND 1864-1960 , (on)gebruikte collectie, cat.waarde ca. €1320,=, in
Davo album
NEDERLAND AUTOMAATBOEKJES , postfrisse collectie incl. doubletten, hoge
nominale waarde, in Importa album
NEDERLAND PTT MAPJES , collectie vanaf nr.1, in 4 albums
NEDERLAND AUTOMAATBOEKJES 1964-1987 , postfrisse collectie met
enkele beter nrs. 9, in Davo album
NEDERLAND PORT 1870-1957, (on)gebruikte/postfrisse grote
gespecialiseerde handelsvoorraad portzegels gesorteerd op typen, tandingen
en afwijkingen waarbij veel betere nummers in aantallen tevens ook interessant
voor plaatfouten etc., met een gigantische cataloguswaarde, goed bezichtigen,
in insteekboek
NEDERLAND 1852-1942, (on)gebruikte/postfrisse partij waarbij veel betere
zegels en series, ook uitgebreid roltanding, port, dienst en postbewijs, veel
postfris aanwezig, hoge cataloguswaarde, leuk lot voor wederverkoop, in klein
insteekboekje
NEDERLAND 1852-, (on)gebruikte/postfrisse zeer goed gevulde collectie tot ca.
1900 gebruikt daarna ongebruikt/postfris incl. veel betere nummers, ook
roltanding, luchtpost, port, dienst etc., cataloguswaarde ca. €11.000,=, in
insteekboek
NEDERLAND 1923-1992 , (on)gebruikte winkelvoorraad zeer netjes opgezet in
aantallen tot maximaal 10 zegels/series, tot 1940 ongebruikt en gebruikt daarna
alles gebruikt, hoge cataloguswaarde, in zeer nette kwaliteit, in 2
handelsboeken
NEDERLAND 1940-1960 , postfrisse partij engros waarbij veel jaren '50 in
aantallen in frisse kwaliteit, hoge cataloguswaarde, in insteekboek
NEDERLAND 1940-1960 , postfrisse partij engros waarbij vnl. 50er jaren in
frisse kwaliteit, hoge cataloguswaarde, in insteekboek
NEDERLAND , postfrisse frankeergeldige vellen en veldelen, in vellenboek
NEDERLAND 1940-2000 , postfrisse collectie vnl. in blokken van vier, vanaf
1962 vrij compleet, ook veel doubletten en kinderblokken, zeer hoge
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cataloguswaarde en frankeerwaarde, in 4 insteekboeken
NEDERLAND 50-ER JAREN , postfrisse stock zegels en series in diverse
aantallen, tevens iets 60-er jaren Amphilex velletjes 1967, in stockboek
NEDERLAND 1852-1976 , (on)gebruikte/postfrisse partij waarbij veel na 1940
postfris, ook leuk voor 1940, zeer hoge cataloguswaarde, goed bezichtigen, in 4
insteekboeken
NEDERLAND 1852-2004 , dubbel verzamelde collectie zowel
ongebruikt/postfris als gebruikt vanaf 1935 zo goed als compleet en vanaf 1950
alles postfris, opgezet in 2 insteekboeken
NEDERLAND PORT 1870-1950 , (on)gebruikte/postfrisse winkelvoorraad
waarbij veel postfris van o.a. de Ruyterportserie, hoge cataloguswaarde, in
voorraadboek
NEDERLAND VANAF 1852 , (on)gebruikte/postfrisse partij, rommelig opgezet
waarbij leuk materiaal, goed bezichtigen, in insteekboek
NEDERLAND 1899-1994 , ongebruikte/postfrisse stock incl. klassiek met
tandingen, in stockboek
NEDERLAND T/M 2000 , (on)gebruikte/postfrisse stock met veel postfrisse
series in blokken van vier uit de 70er en 80er jaren periode, in 7 stockboeken
NEDERLAND 1945 T/M 1978 , compleet vnl. postfris lot, in 3 insteekboeken
NEDERLAND 1947-1990 , postfrisse partij vnl. vanaf 1960 in antallen tot max.
10 stuks, tevens kinderblokken en velletjes, ook iets Frankrijk, met hoge
catalogus- en frankeerwaarde, in dik insteekboek
NEDERLAND VANAF 1869- , (on)gebruikte/voornamelijk postfrisse partij
waarbij vanaf 1954 in aantallen postfris, tevens Indonesië postfris, in 5
insteekboeken
NEDERLAND 1955-1996 , postfrisse stock in aantallen merendeels 2 a 3 maal
aanwezig incl. kinderblokken, in dik insteekboek
NEDERLAND 1960-1966 , partij engros waarbij veel Europaseries, hoge
cataloguswaarde, in klein insteekboekje
NEDERLAND VANAF 1980 , postfrisse partij engros in veldelen, tevens enkele
PTT mapjes en iets Japanse bezetting, in vellenband
NEDERLAND 1852-2000 , (on)gebruikte/postfrisse partij waarbij plaatfouten en
veel modern postfris, in 3 insteekboeken
NEDERLAND , (on)gebruikt/postfris lot met veel postfrisse betere series, ook
velletjes zoals Amphilex 1967 velletjes etc., hoge cataloguswaarde, in 2
stockboeken
NEDERLAND 1958-1992 , postfrisse collectie vanaf 1960 compleet incl.
kinderblokken en velletjes, in 4 kleine insteekboekjes
NEDERLAND T/M 2004 , vnl. postfrisse collectie vanaf 1978 vrij compleet incl.
blokken etc., hoge frankeerwaarde, in 4 insteekboeken en cassette
NEDERLAND STEMPELS , lot oude stempels, veelal punt-, kleinrond- en
grootrondstempels, hoge zegelwaarde, in 2 stockboeken
NEDERLAND , merendeels gebruikte stock, ook ongebruikte series uit de 50-er
jaren, enorme cat.waarde, in 3 stockboeken/boekjes
NEDERLAND VELRANDBIJZONDERHEDEN , zeer leuk lot met veelal blokken
van vier met velrandbijzonderheden ook enkele plaatnummers, leuk voor de
specialist, in insteekboek
NEDERLAND , vnl. postfrisse moderne stock, in 2 stockboeken
NEDERLAND , vnl. postfris engros w.o. veldelen, ook veel frankeergeldig
materiaal, in 3 stockboeken
NEDERLAND , vnl. modern postfris in aantallen, in stockboek
NEDERLAND ROLTANDING , (on)gebruikt/postfris lot met veel blokken en
veldelen, waarbij veel postfris alleen type Duif en Veth, hoge cat.waarde, in
klein insteekboekje
NEDERLAND JUBILEUM 1923 , (on)gebruikt/postfris lot met typen, tandingen,
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variëteiten en plaatfouten, in insteekboek
NEDERLAND , gebruikt lot w.o. klassiek uitgezocht op tandingen, in stockboek
NEDERLAND , waarbij Fl. 600,= nominaal, tevens iets Duitsland, in 4
insteekboeken
NEDERLAND LUCHTPOST/PORT/ARMENWET, grote postfrisse
handelsvoorraad van vnl. portzegels waarbij veel betere nummers in aantallen
tevens leuk luchtpost en armenwet, zeer hoge cataloguswaarde, op
insteekbladen, in map
NEDERLAND EERSTE EMISSIE, op het laatste moment binnengekomen
inzending met gebruiktE eerste emissie zegels w.o. luxe stukken incl. hoekstuk
en diverse halfrond-franco stempels, totaal 95 stuks, opgezet op oude
albumbladen, in map
NEDERLAND , (on)gebruikt/postfris lot enkel diverse betere zegels en series op
2 stockkaartjes w.o. tentoonstellingsserie 1924 en fotomontage serie postfris,
luchtpost 1/3 postfris, 130/131 gebruikt etc., cat.waarde €6774,=
(N.V.P.H.2005), in map
NEDERLAND , (on)gebruikt/postfris lot met enkel de betere zegels en series
w.o. nr.42, (25cent lila postfris), 61c postfris , port nr.12(1 Gulden postfris),
luchtpost 12/13 gebruikt, diverse roltanding etc., ook Riau serie postfris en Indië
1e dienstserie w.o. postfris, op 2 insteekkaarten, in map
NEDERLAND , postfrisse moderne complete vellen(complete series),
frankeerwaarde Fl. 3730,=, in vellenmap, in map
NEDERLAND 1906-1939 , ongebruikt/postfris lot enkel de betere zegels en
series ongebruikt of postfris w.o. Tuberculose serie postfris, Jubileum 1923
serie gedeeltelijk postfris, verder 104 met certificaat, de Veth series etc.,
opgezet op insteekbladen, in map
NEDERLAND EERSTE EMISSIE 1852 , lot met in totaal 28 stuks, 10x nr.1 w.o.
1 paar, 14x nr.2 en 2x nr.3, vrijwel allen met halfrond-franco stempels, tevens
een vertikaal paar van nr.1 ongebruikt, merendeels goed tot breedgerand, op 2
insteekkaartjes, in map
NEDERLAND , ongebruikte speciaalcollectie emissie Wilhelmina Hangend
Haar, van de 3ct t/m 1 Gulden, opgezet op oplagen en kleuren, op
albumbladen, in map
NEDERLAND 1852-1940 , gebruikte collectie met o.a. 1/3(2x), 4/47, 104/105
etc., ook iets roltanding, overwegend in zeer nette kwaliteit, hoge
cataloguswaarde, in klein insteekboekje, in map
NEDERLAND 1852-1938 , ongebruikt lotje met betere zegels en series w.o. 98
t/m 101, in klein boekje, in map
NEDERLAND , (on)gebruikte/postfrisse lot met diverse betere oude postfrisse
zegels in diverse aantallen, jaren '70 engros en Internering nr.1 op brief, leuk
uitzoeklot in zakjes en kaartjes en boekje Weense drukken van Indonesië, in
map
NEDERLAND 1852-1950 , (on)gebruikte/postfrisse collectie incl. 1 t/m 79
gebruikt, compleet, opgezet op albumbladen, in map
NEDERLAND 1955-1976 , postfris engros in vellen, veldelen en kinderblokken,
tevens iets suriname, in map
NEDERLAND , postfris lot met 1000 zegels van €0.39 = €390,= frankeerwaarde
in veldeeltjes en velletjes van 10 o.a. veel bloem en kunst van €0,39+€0.19, in
zakje, in map
NEDERLAND , hoge waardes postfris engros tussen Fl.1.25 en 10,=, nominale
waarde Fl. 735,=, in zakjes, in map
NEDERLAND , gebruikte speciaalcollectie Willem III 1872, op tandingen en
typen, opgezet op albumbladen, in map
NEDERLAND , lot losse waarden type Konijnenburg en Guilloche in aantallen
w.o. 75x 369 en 370 postfris in veldelen, hoge cataloguswaarde, in map
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NEDERLAND , Fl.10 Regina(50x) en Fl.5,= Regina(50x) postfris, in 2 zakjes, in
map
NEDERLAND , port gebruikt compleet (zonder tête-bêches) en divers
postbewijs, op albumbladen, in map
NEDERLAND 1852-1896 , ongebruikt lot tussen nr.1 nr. 47 merendeels met
certificaat Nederlandse Bond, in wisselende kwaliteit, hoge cataloguswaarde, op
albumbladen, in map
NEDERLAND 1867-1948 , (on)gebruikte restcollectie met betere zegels en
series, op albumbladen, in map
NEDERLAND PLAATFOUTEN , ongebruikt/postfris lot plaatfouten van de
Ruyterzegels, interessant voor de specialist, op insteekkaarten, in map
NEDERLAND EERSTE EMISSIE , nr. 1/3 in horizontale paren en extra nr.3 in
vertikaal paar, cataloguswaarde €1260,=, op kaartje in map
NEDERLAND , 8 oude veilingkavels waarbij 1e emissie op brief, nr.14 op brief
en brugpaar 61b in blok gebruikt, in map
NEDERLAND , ongebruikt/postfris lot met type Bontkraag en Veth waarbij
betere waarden postfris, op insteekkaartjes, in map
NEDERLAND JUBILEUM 1923 , gebruikte complete collectie van alle tandingen
tussen nr.121 en 128 excl. 127a, op albumbladen, in map
NEDERLAND KINDERBLOKKEN 1942-1976 , ongebruikte/postfrisse partij in
aantallen incl. set Legioenblokken ongebruikt, cataloguswaarde ca.€700,=, in
envelop, in map
NEDERLAND ROLZEGELS , postfrisse strippen van 11 van nr.1322, 1330/1333
en 1335/1337, hoge cataloguswaarde, in map
NEDERLAND JUBILEUM 1923 PLAATNUMMERS , ongebruikt postfris lot met
2ct plaat nr.1/17 excl. 2, 5ct. plaat nr.1/16, 10ct plaat nr.1/16 excl. 2,7 en 10, op
insteekbladen, in map
NEDERLAND JUBILEUM 1913 PLAATNUMMERS , ongebruikt/postfris lot met
ca. 25 plaatnummers van 2½ct t/m 25ct, op 3 insteekkaartjes, in map
NEDERLAND JUBILEUM 1923 VARIETEITEN , (on)gebruikt lot met print
variëteiten en plaatfouten, opgezet met beschrijvingen, leuk voor de specialist,
op albumbladen, in map
NEDERLAND STEMPELS , lot met 14 stuks 1e emissie, verder enkele
kleinrond stempels waarbij 13 stuks 5 ct bontkraag met stempel
Opsterend(N.H.), op insteekkaart, in map
NEDERLAND PRESENTATIEBOEKJE 1940-1945 , speciaal presentatieboekje
van "de Nederlandsche postzegels in den oorlog 1940-1945", in map
NEDERLAND 1985-1972 , postfris lot modern met velletjes en blokken, op
bladen, in map
NEDERLAND 1946-1956 , (on)gebruikt lot met betere series zoals Hartz en
kleine waardes Juliana En Face ongebruikt, op albumbladen, in map
NEDERLAND VELLETJES VAN 10 EN 20 , postfrisse betere velletjes van 20,
voor uw verhuizingen en Sesamstraat, op insteekkaart, in map
NEDERLAND JUBILEUM 1923 , lot op tandingen gesorteerd per tanding
waarbij betere ex. en uitgebreide literatuur over Jubileum 1923, in klein
instekboekje en op kaartje, in map
NEDERLAND , Guilloche en A.N.V.V. serie, op kaartje en 637/640 postfris in
blokken op kaartje, in map
NEDERLAND EN OVERZEE 182-1994, geheel gebruikte enigszins
gespecialiseerde collectie met alle topnummers zoals 48, 80, 101, 104/10,
130/131 etc., verder alle blokken incl. Legioen, tête-bêche paren 61b/c, port
compleet incl. 67a/68b, luchtpost incl. 12/13, postbewijs, Internering 1, PPVZ,
armenwet, dienst, roltanding compleet excl. 32, telegram excl. 4, 7 en 11 en
vele extra's, Overzee zeer goed gevuld met bijna alle betere zegels en series
ook Indonesië en Japanse bezetting, mooie collectie welke op verzoek van
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inzender intact gelaten is, met een enorme cataloguswaarde, in 2 albums
NEDERLAND EN OVERZEE 1867-1965, geheel ongebruikte/postfrisse collectie
met veel betere zegels en series w.o. Nederland 61b/c en Tentoonstelling 1924
serie, diverse luchtpost, port en dienst, Indië met Jubileum 1923, 35ct en 5
Gulden Konijnenburg etc., Curacao en Suriname, goed gevuld incl. port en
luchtpost, enorme cataloguswaarde, in Importa album
NEDERLAND EN OVERZEE 1852-1999, ongebruikte/postrisse zeer goed
gevulde collectie met veel topnummers tot 1940 vnl. ongebruikt daarna vnl.
postfris met o.a. Nederland 34/46, 49/80, 90/101, 104/105, 121/131, Veth
series, Konijnenburg, Juliana En Face etc., ook luchtpost incl. 12/13 postfris,
port, dienst, internering, Overzee ook goed gevuld doch niet veel topnummers,
leuke collectie met een zeer hoge cat.waarde, in 5 Davo albums
NEDERLAND EN OVERZEE 1852-1959 , (on)gebruikte/postfrisse goed gevulde
collectie waarbij veel betere zegels en series bij Nederland ook o.a. jaren '50 in
postfrisse blokken en Nederlands Indië met veel betere series, ook Indonesië
met o.a. Riau serie etc., zeer hoge cataloguswaarde, in Davo album
NEDERLAND EN OVERZEE 1852-1999 , (on)gebruikte/postfrisse goed gevulde
collectie vanaf 1930 vrijwel compleet incl. luchtpost, port, dienst, ook
kinderblokken en velletjes etc., hoge cataloguswaarde, in 2 Davo albums
NEDERLAND EN OVERZEE , (on)gebruikte/postfrisse collecties en doubletten,
leuk uitzoeklot met een enorme cat.waarde, in 10 boeken/banden
NEDERLAND EN OVERZEE 1852-1984 , (on)gebruikte/postfrisse goed gevulde
collectie waarbij veel postfris, in 3 multobanden
NEDERLAND EN OVERZEE T/M 1998 , moderne postfrisse collectie incl.
velletjes en automaatboekjes, ook doubletten en iets andere landen, in totaal in
5 albums en 3 stockboeken
NEDERLAND EN OVERZEE 1852-1964 , (on)gebruikte/postfrisse goed gevulde
collectie zonder dure topnummers, in Holland album
NEDERLAND EN OVERZEE 1852- , met mooi Nederland vanaf nr.1,
Legioenblokken, Indië incl. mooie nr.2, in oud Erka album
NEDERLAND EN OVERZEE 1852-1962 , (on)gebruikte goed gevulde collectie
met enkele betere nummers, ook roltanding, port, luchtpost etc., in Holland
album
NEDERLAND EN OVERZEE 1864-1993 , (on)gebruikte/postfrisse collectie incl.
Nederlands Indië vanaf nr.1 daarna veel ongebruikt/postfris w.o. betere zegels,
cat.waarde €1700,=, in stockboek
NEDERLAND EN OVERZEE T/M 2000 , nieuwtjes van Nederland, Antillen,
Aruba en Indonesië tevens iets Duitsland, hoge aanschafwaarde, in insteekboek
NEDERLAND EN OVERZEE , parij van oud tot modern met beter en leuk
materiaal, in 3 albums
NEDERLAND EN OVERZEE AUTOMAATBOEKJES , postfrisse collectie van
nr.1 t/m 61, tevens Antillen, Suriname en iets Israel, in luxe Safe album
NEDERLAND EN OVERZEE 1864-1940, (on)gebruikt/postfris zeer interessant
lot met enkel betere zegels en afwijkingen w.o. veel kopstaande opdrukken, 3x
Jaarbeurs Bandoeng serie etc. van Nederlands Indië, betere nummers en
goede luchtpostseries van Curacao en Suriname o.a. LP 18 en 19 in ongetande
blokken van vier, door late inzending als een geheel aangeboden, goed
bezichtigen!, in klein insteekboekje, in map
NEDERLAND EN OVERZEE , (on)gebruikt lot klassieke betere zegels w.o.
Nederland nr.29, 2½gld (3x) en Suriname, vel van 50 stuks, 20ct groen
Wilhelmina nr.26, op blad en 2 kaartjes, in map
NEDERLAND EN OVERZEE PROEVEN , lot met 75 proeven vnl. Overzeese
gebiedsdelen, op insteekkaartje, in map
NEDERLAND/NEDERLANDS INDIE/INDONESIE 1852-1974 ,
(on)gebruikte/postfrisse collectie incl. luchtpost, port en dienst, in album
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NEDERLAND EN LUXEMBURG 1882-1974 , (on)gebruikte/vnl. postfrisse
collectie Nederland waarbij veel postfris voor 1940 tevens luxe Legioenblokken
postfris, Overzee met betere series en collectie Luxemburg waarbij veel postfris,
leuke collectie met hoge cataloguswaarde, in Scott album
OVERZEE 1864-1992, ongebruikte/postfrisse goed gevulde collectie waarbij
veel betere series incl. luchtpost, port, dienst en brandkast in frisse kwaliteit,
hoge cat.waarde, in Davo album
OVERZEE 1864-1984, (on)gebruikte/postfrisse zeer goed gevulde collectie met
veel betere zegels en series, zeer hoge cataloguswaarde, in 2 FilI safe albums
OVERZEE 1864-1977 , (on)gebruikte/postfrisse collectie incl. luchtpost en
porten waarbij veel betere zegels en series, hoge cataloguswaarde, in 4 Safe
albums
OVERZEE 1864-1987 , (on)gebruikte/postfrisse dubbele collectie (zegels en
series zowel ongebruikt/postfris als gebruikt verzameld), incl. port, luchtpost
etc., enorme cataloguswaarde, in 4 Davo albums en UE album
OVERZEE 1864-1985 , geheel gebruikte goed gevulde collectie van alle landen,
veel betere zegels en series in goede kwaliteit aanwezig, hoge
cataloguswaarde, in Erka album
OVERZEE 1864-1985 , (on)gebruikte/postfrisse collectie met diverse betere
zegels, series incl. de opdrukken en extra's incl. luchtposten, port en dienst
(cat.waarde vlgns. inzender €8.652,=), opgezet in Davo album
OVERZEE 1865-1998 , (on)gebruikte/postfrisse collectie met veel betere zegels
en series, goed bezichtigen, in 4 albums
OVERZEE 1864-1956 , (on)gebruikte/postfrisse goed gevulde collecties waarbij
veel betere series, ook postfris, in zeer nette kwaliteit, hoge cat.waarde, in 3
luxe Davo albums
OVERZEE T/M 1970 , postfrisse collectie waarbij enkele betere series, in zeer
frisse kwaliteit, in Davo album
OVERZEE 1864- , goed gevulde collectie Nederlands Indië met veel betere
nummers, enkele betere series Curacao etc., in overwegend nette kwaliteit, in
album en insteekboek
OVERZEE , (on)gebruikte/postfrisse collectie w.o. Nederlands Indië met veel
betere zegels, Curacao met o.a. 4/16 in aantallen en iets Suriname, leuke partij,
goed bezichtigen aanbevolen, in 2 insteekboeken
OVERZEE , (on)gebruikte/voornamelijk postfrisse partij engros van vnl.
Nederlandse Antillen en Suriname, in 2 insteekboeken
OVERZEE, (on)gebruikt/postfris lot met voornamelijk alleen betere zegels en
series, cataloguswaarde ca. €7500,=, op insteekbladen, in map
OVERZEE , (on)gebruikt/postfris lot met enkel betere zegels en series waarbij
veel oud postfris, hoge cataloguswaarde, op insteekblad, in map
OVERZEE 1870-1939 , (on)gebruikte aardige collectie waarbij betere zegels en
series, hoge cataloguswaarde, op albumbladen, in map
NEDERLANDS INDIE 1864-1948, geheel ongebruikte prachtige vrijwel
complete collectie incl. kopstaande opdrukken, alle betere series, ook luchtpost,
port, dienst en brandkast, overwegend in frisse kwaliteit, tevens iets
gespecialiseerd op tandingen, cat.waarde ca.€12000,=, prachtkoop, in oud
album
NEDERLANDS INDIE, (on)gebruikt/postfris zeer interessant lot met veel betere
zegels en series w.o. in blokken van vier, ook ongetand/proeven w.b. in blokken
van vier, afwijkingen etc., ook oudere postfrisse zegels en series vanaf ca.1882,
verder interessant Curacao, Suriname betere zegels en series in gemengde
kwaliteit, enorme cat.waarde, in stockboekje
NEDERLANDS INDIE 1870-1948 , geheel ongebruikte goed gevulde collectie
met o.a. Jaarbeurs 1922 serie/Jubileum 1923 serie, Konijnenburg serie t/m 25
Gulden, 50 cent Kreisler met watermerk etc., luchtpost compleet, port op 2
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zegels na compleet diverse dienst en ook Java Kopstaand, Hoogstaand en
Bezit Buiten, in Davo album
NEDERLANDS INDIE 1864-1948 , ongebruikte/postfrisse collectie incl. 1 t/m 59
compleet, Jubileum 1913 serie en Konijnenburgserie compleet incl. 5 Gulden,
ook port, luchtpost, dienst, hoofdnummers compleet en brandkast tevens extra's
en Nieuw Guinea, in Leuchtturm album
NEDERLANDS INDIE 1870-1949 , postfrisse collectie met Indonesia opdrukken
en Nieuw Guinea compleet, ook port postfris en luchtpost met plakker, in
Leuchtturm album
NEDERLANDS INDIE 1902-1949 , postfrisse collectie incl. Jaarbeurserie( deels
Stolow keurstempel), ook dienst ongebruikt en Brandkastserie
ongebruikt/postfris en diverse port, in Davo album
NEDERLANDS INDIE 1864-1948 , (on)gebruikte/postfrisse kleine collectie met
enkele betere nummers, tevens Franse koloniën waarbij dure sets, in
insteekboek
NEDERLANDS INDIE 1864-1949 , gebruikte collectie met jubileum 1923 serie
compleet, echt gebruikt, ook port en dienst, in Lindner album
NEDERLANDS INDIE , (on)gebruikte voorraad waarbij betere series, in
stockboek
NEDERLANDS INDIE , ca. 750 stuks nr. 23, 10ct Hangend Haar gebruikt,
interessant voor stempels, in insteekboek
NEDERLANDS INDIE/NIEUW GUINEA 1864-1962, geheel gebruikte op 6
zegels na complete collectie vanaf nr.1 met bijna alle betere nummers tevens
port en dienst en Nieuw Guinea compleet, ook beginperiode Indonesië,
prachtige collectie met hoge cataloguswaarde, op albumbladen, in map
NEDERLANDS INDIE 1864-1948 , geheel gebruikte zo goed als complete
collectie met veel betere zegels en series, ook luchtpost, port en dienst, mooie
collectie in overwegend nette kwaliteit, op albumbladen, in map
NEDERLANDS INDIE , speciaalcollectie Willem III w.o. nr.1 en 2(1x) en diverse
tandingen, stempels, uitknipsels en poststukken, opgezet op albumbladen, in
map
NEDERLANDS INDIE , postfrisse veldelen, ook iets Antillen/Suriname, grote
veldelen, ook interessant voor velrandtekens, cat.waarde €2540,=, in map
NIEUW GUINEA 1950-1962 , complete postfrisse collectie incl. Untea serie, op
albumbladen, in map
JAPANSE BEZETTING EN REPOEBLIEK , (on)gebruikt lotje van enkele zegels
w.o. valse opdrukken, briefstuk Nico Soemba etc., ook iets oud Nederlands
Indië variëteiten, op insteekblad, in map
JAPANSE BEZETTING/REPOEBLIEK INDONESIA 1942-1948 , (on)gebruikte
speciaalcollectie waarin ook foutdrukken zoals grote misperforaties en foutieve
opdrukken, tevens blokken van vier etc., opgezet in speciaalband uit 1949
INDONESIE 1949-2000, geheel complete postfrisse collectie incl. alle betere
zegels, series en blokken, ook Riau en dienst, in 4 luxe Davo albums
INDONESIE FOUTDRUKKEN, postfrisse gespecialiseerde partij fout- en
misdrukken en ongetande uitgaven, zeer veel verscheidenheid van vele
zeldzame zegels, cataloguswaarde vlgns. Zonnebloem Fl. 29.000,=(1998),
zelden in deze hoedanigheid aangeboden, voor de specialist, in album
INDONESIE 1949-1999 , complete collectie incl. R.I.S. and RIAU, ook
postwaardestukken en Irian Barat, het moderne deel vaak de blokken 2x
verzameld, in 3 Davo luxe albums
INDONESIE 1949-1994 , postfrisse bijna complete collectie incl. RIS serie
compleet, diverse extra's foutdrukken/doubletten en de blokken, opgezet in 3
Davo albums
INDONESIE 1948-1998 , vnl. postfrisse collectie incl. blokken en velletjes, in 2
Schaubek albums
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INDONESIE 1954-1999 , (on)gebruikte veelal postfrisse bijna complete collectie
incl. blokken met de Voetbalblokken, in 2 Davo albums
INDONESIE 1948-1978 , ongebruikte/vnl. postfrisse complete collectie incl.
1/11, alle blokken, Riau en port, hoge cat.waarde, in Zonnebloem album
INDONESIE 1949-1969 , postfrisse collectie incl. betere series zoals Tempel
etc. en blokken, in insteekboek
CURACAO/ANTILLEN 1873-1992, ongebruikte/postfrisse goed gevulde
collectie incl. de nrs. 1 t/m 103 compleet, luchtpost geheel compleet met
Bernhard serie 1941 en de 1947 serie t/m de 25 Gulden, veel port etc.,
cat.waarde €7650,=, opgezet in Erka album
CURACAO/ANTILLEN 1873-2003, geheel gebruikte complete collectie incl. alle
blokken en vellen tevens luchtpost en port in vnl. zeer nette kwaliteit, in Davo
album
CURACAO/ANTILLEN 1873-1984, (on)gebruikte/postfrisse complete collectie
met alle betere zegels en series, tevens luchtpost compleet en port compleet
incl. 1/10, in overwegend nette kwaliteit, in klemband en insteekboek
CURACAO/ANTILLEN 1873-1994, complete geheel ongebruikte/postfrisse
collectie, ook luchtpost geheel compleet, port niet compleet, in 3 Davo albums
en album Aruba
CURACAO/ANTILLEN 1873-1984 , ongebruikte/postfrisse geheel complete
collectie met alle betere zegels en series, ook luchtpost compleet en port op nr.
4 en 7 na compleet, overwegend in zeer nette kwaliteit, in Davo album
CURACAO/ANTILLEN/ARUBA 1895-2000 , postfrisse mooie kwaliteits collectie
(enkele ex. zonder gom zoals uitgegeven) incl. diverse luchtpost en port met
betere postfrisse ex., ook Aruba, in 2 Leuchtturm albums
CURACAO/ANTILLEN/ARUBA 1873-1999 , vnl. ongebruikte/postfrisse collectie
(oude deel iets gebruikt) met diverse betere zegels en series w.o. Jubileum
1923 serie postfris, luchtpost geheel compleet met de nrs. 1 t/m 3, Prins
Bernhardserie en 1946 serie t/m de 25 Gulden postfris, slechts enkele
portzegels (on)gebruikt, in 2 Davo luxe albums
CURACAO/ANTILLEN/ARUBA T/M 2003 , postfrisse collectie met iets Curacao,
Antillen compleet vanaf 1960 incl. blokken en vellen en Aruba geheel compleet,
zeer hoge aanschafwaarde, in 3 Davo albums
CURACAO/ANTILLEN 1873-1998 , vrijwel complete (on)gebruikte/postfrisse
collectie met veel betere series zoals 1/12, 29/43, 104/120, Juliana En Face,
Antillen compleet merendeels postfris incl. blokken, in 2 Davo albums
CURACAO/ANTILLEN 1947-1980 , postfris in aantallen waarbij ook luchtpost,
hoge cataloguswaarde, in insteekboek
ANTILLEN 1949-1999 , geheel postfrisse complete collectie incl. de En Face
serie t/m de 10 Gulden, in 2 Lindner albums
ANTILLEN 1873-1997 , (on)gebruikte/postfrisse winkelvoorraad met
gutterpairs/velletjes, ook Aruba, zeer hoge cat.waarde, in 5 stockboeken
ANTILLEN/ARUBA t/m 1999 , vrijwel complete postfrisse collecties, hoge
aanschafwaarde, in 3 insteekboeken
ANTILLEN/ARUBA 1949-1995 , postfrisse complete collectie excl. Juliana En
Face, tevens iets Curacao, in Davo album
ARUBA 1986-1998 , postfrisse complete collectie, in luxe Davo album
CURACAO 1889-1948 , ongebruikte/postfrisse collectie met veel betere zegels
en series zoals Jubileum 1923, tevens luchtpost incl. 1/3 en 82/88 en port,
cataloguswaarde ca. €3000,=, in overwegend nette kwaliteit, op albumbladen, in
map
CURACAO 1873-1889 , ongebruikt lot met 1e emissie in luxe kwaliteit waarbij
ook in blok van vier, hoge cataloguswaarde, op insteekkaartje, in map
CURACAO/ANTILLEN/SURINAME 1873-1989 , goedgevulde geheel
ongebruikte deels postfrisse collectie incl. Jubileum 1923 series compleet,
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diverse betere luchtpost Curacao en diverse port, in 2 Davo albums
CURACAO/SURINAME 1864-1990 , (on)gebruikte/postfrisse collectie met
enkele beter zegels en series vnl. ongebruikt/postfris incl. luchtpost en port
tevens blokken van vier, in insteekboek en Davo album
ANTILLEN/SURINAME 1873-1981 , (on)gebruikte/postfrisse collectie, in 2
Leuchtturm albums
SURINAME 1890-1975, geheel ongebruikte/postfrisse collectie incl. 10a en 32a
etc., tevens diverse luchtpost series en portzegels 1 t/m 57 geheel compleet,
verder diverse extra's, opdrukvariëteiten en tandingen etc., ook New Guinea
compleet en Aruba t/m 1992 compleet, in Erka album
SURINAME 1873-1975 , gebruikte op nr.32a en 106 na geheel complete
gebruikte collectie incl. luchtpost en port met alle betere nummers, in vnl. nette
kwaliteit, hoge cataloguswaarde, in Davo album
SURINAME 1873-1994 , ongebruikte/postfrisse collectie incl. 1873 serie op 1
zegel na compleet(25 cent) en Jubileum 1923 serie, luchtpost geheel compleet
incl. Do.X. en 5 Gulden 1941 en port compleet, in 3 Davo albums
SURINAME 1892-1975 , ongebruikte vnl. postfrisse collectie incl. Jubileum 1923
serie postfris, ook veel luchtpost en enkele port, in Davo luxe albums
SURINAME 1873-1975 , (on)gebruikte/postfrisse op enkele zegels na complete
collectie met veel betere series zoals 1/15 excl. 10a, 41/57, 104/110 ook
luchtpost en port, in Davo album
SURINAME 1890-1975 , postfrisse collectie in zeer mooie kwaliteit incl. diverse
luchtpost en port, in Leuchtturm album
SURINAME 1873-1997 , (on)gebruikte/postfrisse handelsvoorraad, ca.9000
zegels, hoge cat.waarde, in 4 stockboeken
SURINAME ONAFHANKELIJK 1975-2001 , vrijwel complete postfrisse collectie
incl. blokken, boekjes en brugparen, hoge cat.waarde, in 2 Davo albums
SURINAME ONAFHANKELIJK 1975-1998 , postfrisse complete collectie incl.
blokken, boekjes en luchtpost, in Davo album
SURINAME ONAFHANKELIJK 1975-1998 , postfrisse complete collectie incl.
blokken en boekjes, ook enkele brugparen en luchtpost, in 2 Davo albums
SURINAME ONAFHANKELIJK 1975-1999 , postfrisse complete collectie incl.
de velletjes etc., in 2 Leuchtturm albums
SURINAME ONAFHANKELIJK 1975-1998 , postfrisse collecties incl. de blokken
etc., in 2 Davo albums
SURINAME ONAFHANKELIJK 1975-1990 , postfrisse complete collectie, in
Schaubek albums
NEDERLAND, collectie fdc's E1-E316 geheel compleet tot 1961 vnl.
beschreven en daarna vnl. onbeschreven ex.(cat.waarde €6600,=), opgezet in 3
Davo albums
NEDERLAND 1950-2002, collectie fdc's waarin E1 met gewoon
dagtekeningstempel, daarna mooie E2 etc., diverse andere enveloppen
meerdere malen in de collectie aanwezig. Vanaf 1960 geheel onbeschreven,
daarvoor meestal beschreven, in 6 FDC albums
NEDERLAND 1950-1981, collectie fdc's vanaf E4 t/m 192a compleet vnl. met
getypt adres, vanaf E30 ook veel blanco, in Zonnebloem fdc album
NEDERLAND , collectie fdc's (on)beschreven vanaf E2, tevens diverse
voorlopers en Overzee covers, in FDC album
NEDERLAND , collectie fdc's tussen E7 en E344, oudere nummers beschreven,
latere periode blanco, hoge cataloguswaarde, in 2 FDC albums
NEDERLAND 1796-1870 , kleine collectie Noord-Holland stempels op brief w.o.
Departementstempels, aangetekend en voorschot, opgezet op bladen, in
multiband
NEDERLAND 1963-2004 , complete collectie vanaf E61 t/m E508 blanco, incl.
kinderblokken en velletjes op FDC, in 7 luxe Leuchtturm albums

307

€ 75

308

€ 75

309

€ 75

310
311

€ 40
€ 40

312
313

€ 25
€ 75

314

€ 750

315

€ 175

316
317

€ 70
€ 850

318

€ 200

319

€ 450

320

€ 500

321

€ 25

322

€ 200

323

€ 400

324
325

€ 25
€ 1.500

326
327

€ 375
€ 100

328

€ 300

329

€ 100

330

€ 250

331
332

€ 75
€ 3.000

NEDERLAND 1948-2003 , fdc's en maximumkaarten, speciale enveloppen etc.,
in 2 albums
NEDERLAND 1969-2003 , collectie fdc's vanaf E100 t/m E492 op enkele
nummers na geheel compleet blanco, in 3 Davo fdc albums
NEDERLAND T/M 2003 , collectie fdc's vanaf E12 t/m E478 vrijwel compleet,
met veel moderne uitgiften, hoge aanschafwaarde!, in 3 Davo fdc albums
NEDERLAND 1951-1992 , collectie (on)beschreven fdc's, in 2 fdc albums
STADSPOST FDC'S , partij met ca. 125 enveloppen Stadspost vanaf 1970, in
fdc album
NEDERLAND 1967-1994 , E79 t/m E329, collectie, in 3 fdc album
NEDERLANDSE ANTILLEN , fdc collectie E1-E251, op 3 ex. na geheel
compleet, cat.waarde N.V.P.H. €1280,=, in 2 fdc albums
CHINA, 157 covers with some censors, nice frankings and mixed frankings incl.
registered, all with International destinations, in fdc album
CHINA , modern covers and stationary, with many really used ex., large
amount, in 2 albums
CHINA , picture postalcards, collection starting at cultural Revolution, in album
CHINA AND TAIWAN, letters, ca. 100 ex. International correspondence, very
important lot, nicely (mixed) franked covers, also registered, in album
CHINA , covers incl. period 1945-1950 and Taiwan, very interesting, in Davo
album
CHINA GERMAN POST , lot stationary (un)used, picture postalcards etc.
including cancels of some smaller places, additional frankings and Kiautschau,
in album
TAIWAN, aerogrammes, collection stationary, ex. collection Stapel, with rare
combinations, in Zonnebloem album
DOMINICAANSE REPUBLIEK , ongebruikte collectie postwaardestukken met
diverse mooie ex., in stockboek
DUITSLAND/OOSTENRIJK/ZWITSERLAND , lot met ruim 50
brieven/postkaarten waarbij betere, in album
NORDDEUTSCHER POSTBEZIRK, prachtige collectie oude brieven met veel
mooie combinatiefrankeringen w.o. zeldzame vierkleurenfrankering, diverse
aangetekende brieven, betere stempels w.o. treinstempels, diverse blauwe
stempels etc., veel brieven naar Nederland gestuurd, opgezet op blanco bladen,
in klemband
FELDPOST BRIEVEN , en kaarten vnl. W.O. II, opgezet in stockboek
ENGLAND LETTERS AND COVERS UPTO 1890, nice lot with appr. 65 ex. with
many good frankings like 10d. brown 1848 on letter to Italy etc., very interesting
lot for the specialist, in Safe album
ENGLAND , most 19th century old letters and stationary, in 2 binders
MAN FDC'S 1973-2002 , uitgebreide collectie fdc's, cat.waarde ca.
€2000,=(Yvert) vlgns. inzender, in 4 luxe fdc albums
BOER WAR , collection letters with many registered ex., Orange Free State
mixed frankings, several Camp cancels, Service letters (returned letters),
service suspended, also one telegram, interesting lot, in binder
FINLAND POSTPAKKETKAARTEN , lot met ca. 100 oude pakketkaarten, in
album
JAPAN STARTING 1895 , lot letters with frankings and cancels including nice
registered covers, also some picture postalcards and fdc's, in 2 albums
JAPAN , collection first day covers, in Zonnebloem album
JAPANESE OCCUPATION, very nice Exhibition collection World War II covers
and cards from the Japanese Occupation incl.
China/Philipins/Thailand/Malaya/Corea/Birma/Nicobar Islands/New
Guinea/Australia and the Dutch East Indies, all mounted with descriptions on
pages, in cassette
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MACAO 1909-1965 , postal history collection incl. registered letters, mixed
countries frankings and special flight covers, mounted on blanc pages with
descriptions, in 2 albums
PERU VOORFILATELIE VANAF 1794 , zeer leuke partij met o.a. 12
postbewijzen, diverse kwartaalberichten van het postkantoor van Cuzco, ook
veel documentatie en afdrukken van poststempels, zeer interessant voor de
specialist, in band
U.S.A. , advertisement letters, lot of 75 letters most between 1897-1920, all with
imprinted advertisements incl. many very nice illustrated items, very popular
material, in album
WERELD BRIEVEN, collectie oude brieven uit diverse landen w.o. Duitse
Staten, Engeland en Koloniën, U.S.A., Azië, Scandinavië, Rusland etc., vele
zeldzame stukken, door late inzending als een geheel aangeboden opgezet op
bladen, in oude Kabe klemband
WERELD , lot oude poststukken, (on)gebruikt, de gebruikte ex. naar diverse
adressen in Nederland gestuurd w.o. Engeland en Koloniën, U.S.A., Duitsland
etc., opgezet in oud poststukken album
WERELD , lot poststukken w.o. veel motief, speciale stempels etc., in Safe
band
WERELD , collectie oude poststukken w.o. Boeren oorlog en China wereldtour
briefkaart uit 1900 en iets Japan, in 2 banden
WERELD , oude poststukken met vooral veel Engeland, in bandje
DIVERSE LANDEN , voorphilatelistische brieven etc., in album
ANSICHTKAARTEN , lot waarbij veel Judaica, los en in album, in cassette
PIONIERS VLUCHTEN LANGE AFSTAND, Tentoonstellingscollectie van zowel
zegels als poststukken, enkele van de betere items zijn: de $1 New Foundland
en de $1.50, vliegtocht Nederland-Indië, brief gefrankeerd 2x5 Gulden, 1-10-24,
2x Do X vlucht, Italië 1930 Transatlantische vlucht met 7.7. Lire en IJsland
Hopflug set, ook diverse documentatie incl. de originele persfoto's uit die tijd
w.o. gesigneerde ex., schitterend geheel opgezet met uitgebreide
omschrijvingen, in ringband
GRAF ZEPPELIN VAARTEN NAAR NEDERLAND 1929-1932,
Tentoonstellingscollectie poststukken w.o. Luxemburg vaart, Danzig vaart, Saar
etc., ook de betere binnenlandse vluchten, opgezet met uitgebreide
omschrijvingen, foto's en diverse documentatie op blanco bladen, in ringband
MOTIEF DE TOESTAND IN EUROPA , uitgebreide tentoonstellingscollectie
post(waarde)stukken waarbij veel 1e en 2e Wereldoorlog, in 3 albums
MOTIEF TREINEN, OLYMPISCHE SPELEN poststukken, in album
RODE KRUIS W.O. I EN W.O. II, prachtige motiefcollectie poststukken Rode
Kruis met zeldzame stempels, frankeringen, vignetten, postwaardestukken,
ansichtkaarten van o.a. China en Rusland, verder krijgsgevangenenpost,
censuren, Ook zegels w.o. met fotocertificaat Richter, in 2 banden
NEDERLAND FDC'S VANAF 1950 , collectie vanaf E1 merendeels oudere
nummers waarbij ook enkele blanco en ook enkele vals!, op albumbladen, in
map
NEDERLAND BRIEFKAARTEN , met foutdrukken, ca. 54 kaarten met o.a.
kleurverschillem/fout geplaatste opdrukken, missende puntjes etc., incl.
doubletten, in envelop
NEDERLAND BRIEVEN , diverse brieven en fdc's vnl. jaren 30 en 40, tevens
Legioen-en Amphilex vellen gebruikt, in map
NEDERLAND , lotje met enkele brieven en kinderbedankkaarten, ook enkele
kinderblokken postfris en automaatboekjes, tevens 2 kaartjes China, in envelop
NEDERLANDS INDIE , 19 poststukken waarbij stempels, in envelop
NEDERLANDSE ANTILLEN/SURINAME , partij oude fdc's tussen E1 en E25
waarbij veel blanco, tevens enkele voorlopers, in envelop
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CURACAO/SURINAME , lot postwaardestukken, hoge cat.waarde, in envelop
CHINA, lot franked postalcards, stationary, French postoffices in China and
some letters with interesting cancellations, incl. cancel 'Tresor et postes aux
armees Chine', paquebot cancels etc., total appr. 150 ex., in envelop
CHINA CORRESPONDENCE of letters from Tientsin to Denmark and some to
Norway. Lot with interesting combination frankings incl. registered letters etc., in
envelop
CHINA , Revolution period, most interesting lot of covers with rare frankings and
cancels incl. East China, Japanese war, Kuantung etc., in envelop
CHINA , interesting lot letters with better frankings, cancels, censors and
registered letters incl. Provences, North East China, border areas and
Manchuria, in envelop
CHINA BOXER WAR , S.B.-armee/Besatzung/Bat./Caps cancels on 9
cards/letters 1901/1902 with or without stamps. Interesting and rarely offered
material, in envelop
CHINESE IMPERIAL POST , postalcards and stationary cards incl. fieldpost, in
envelop
CHINESE AMERICAN CONSULAR SERVICE , small collection letters all sent
to the Secretary of State in Washington D.C. from different Provinces around
1915-1935(10 envelopes), ex. collection Franklin Delano Roosevelt, in envelop
CHINESE FIELDPOST OFFICES , and Marine Schiffspost cancels between
1898-1902, also a military warrant from the Marine in Tientsin, in envelop
CHINA POST ABROAD , envelops and cards from Chinese postoffices incl.
France, Germany and U.S.A. etc., total 7 ex., in envelop
BRITISH INDIES FORCES IN CHINA , some covers and cards with C.E.F.
overprints, in envelop
GERMAN POST IN CHINA 1890-1920 , lot of 14 cards en envelopes with
frankings and cancels, in envelop
KIAUTSCHOU , collection incl. mixed frankings (Russian office, Imperial issue),
fieldpost, total 26ex., in envelop
THIBET , lot of 12 franked envelopes between 1956-1992 incl. some registered
letters(real used rare material), in envelop
DUITSLAND , lot met brieven en postkaarten waarbij beter oud materiaal tevens
enkele dure fdc's, op bladen en los, in map
DUITSLAND VOORFILATELIE , lot met ca. 250 brieven, interessant voor
stempels en portbemerkingen, in envelop
DUITSE KOLONIEN , 10 postwaardestukken, gebruikt, in map
JAPANESE OCCUPATION, lot envelopes, moneyorders, forms and money
orderfragments of the occupation of Djambi, Medan, Atjeh and Pontianak etc.,
incl. rare postage due, in envelop
MACAU , lot letters and stationary including bisected cover, port paye and
airmail, in envelop
NEW ZEALAND , lot covers ca. 100 ex., in envelop
OOSTENRIJK , lotje oude briefkaarten met diverse stempels, gemengde
kwaliteit, in envelop
POLEN BEZETTING , lot brieven incl. veel opdrukken op Germania zegels, ook
stadsbestellingen, censuren, aangetekend etc., in envelop
WERELD BRIEVEN TUSSEN 1800-1940 , ca. 175 ex., met diverse
frankeringen en stempels, leuk om uit te zoeken, in envelop
WERELD , lot van ca. 100 brieven, veelal naar Zwitserland gestuurd waarbij
leuk Rode Kruis, in envelop
WERELD , lotje brieven w.o. Reich, enkele oude pakketkaarten, in envelop
WERELD BALLONPOST , 32 poststukken waarbij Nederland, in envelop
SCHEEPSPOST , lot brieven van vnl. Nederlandse schepen gestuurd naar
diverse landen w.o. paquebot, KNSM, postagenten, in envelop
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WERELDOORLOG II , lot poststukken vanuit Nederland met diverse
interessante censuurstempels, stroken, frankeringen etc., ook 7 zgn.
Liebesgaben voor een pakket, interessant voor W.O.II specialist, in envelop
NEDERLAND EN OVERZEE , luchtpostbrieven waarbij oudere, in doosje
MONACO, (on)gebruikte/postfrisse zeer leuke onoverzichtelijke partij waarbij
veel postfris beter materiaal incl. blokken, luchtpost etc., enorme
cataloguswaarde, goed bezichtigen!, op kaartjes, in zakjes en albumbladen, in
doosje
COLLECTIE PENNEN , collectie met ca. 180 Parkerpennen, allen met reclame
logo's van bedrijven en instellingen, allen nieuw in verpakking, in 2 houten
kisten
WERELD , op zolder bij oma gevonden doosje vol met zakjes postzegels, vnl.
oud materiaal van vele landen, compleet onuitgezocht, hierin moeten
verrassingen zitten !! een goede bezichtiging is ten zeerste aanbevolen, in
zakjes, in doosje
NEDERLANDS INDIE , 15 oude bundels en 2 vellen van 200 zegels "Nederland
zal Herrijzen", in doosje
BELGIE , jaarboeken met postfris België 1959/1963, tevens 132/134 alle
tandingen gebruikt, in 4 speciale België albumpjes, in doosje
LIECHTENSTEIN , lot postfrisse betere series cat. waarde €750,= en veel
maximumkaarten vanaf het begin, in doosje
MONACO, postfrisse grote engros partij waarbij veel beter materiaal vanaf de
jaren 60 vaak complete jaargangen in aantallen tot 10 stuks, ook veel luchtpost
etc., cataloguswaarde €15.000,= tot €20.000,=(vlgns. inzender), zeer leuke partij
om te detailleren, in doosje
WERELD , diverse partijen, in 9 albums, in doos
NEDERLAND 1852-2002 , partij doubletten waarbij veel frankeergeldig postfris,
in 5 insteekboeken en los, in doos
LUXEMBURG , diverse restant collecties waaronder betere series zoals Europa
Cept etc., in 4 albums en los, in doos
NEDERLAND , meest gebruikte moderne series in aantallen, tevens oud
materiaal, in 7 insteekboeken, in doos
ROEMENIE , (on)gebruikte/postfrisse partij met diverse collecties en restanten
waarbij veel betere zegels, series en blokken ook veel postfris, in 8
albums/stockboeken en los, in doos
EUROPA , diverse restanten e.d. waarbij gedeeltelijk onuitgezocht,
verrassingen niet uitgesloten, in 5 albums/insteekboeken en veel in zakjes, in
doos
EUROPA , (on)gebruikte/vnl. postfrisse partij waarbij veel betere blokken, een
collectie Vatikaan met betere series en een collectie Verenigde Naties, in 5
albums, in doos
ZWITSERLAND , (on)gebruikte/postfrisse verzameling in 5
albums/insteekboeken en map waarbij veel ouder materiaal, in doos
WERELD , diverse restanten en partijen waarbij veel beter materiaal, in 10
albums en los, in doos
EUROPA , diverse collecties en partijen van vnl. Oost Europa, in 8
albums/insteekboeken, in doos
OOSTENRIJK , (on)gebruikte/vnl. postfrisse collectie met veel betere zegels en
series en blokken, opgezet in 7 albums, in doos
NEDERLAND 1867-2001 , goed gevulde collectie vanaf 1960 postfris daarvoor
gebruikt, tevens diverse extra's en fdc's, in 2 Davo albums, 4 kleine boekjes en
envelopjes, in doos
WERELD , diverse goed gevulde collecties van vele landen, in 10 oude albums,
in doos
NEDERLANDSE ANTILLEN/SURINAME , vnl. modern postfris in aantallen,
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hoge cat.waarde, in 8 insteekboeken, in doos
TSJECHOSLOWAKIJE 1918-1987 , (on)gebruikte/postfrisse vrijwel complete
collectie waarbij ook o.a. Bohmen en Mahren, hoge cataloguswaarde, in 4 super
luxe Schaubek albums, in doos
NEDERLAND 1938-2002, postfrisse partij in aantallen vanaf 1970 zeer
compleet, variërend van 1x tot 10x per soort, serie, totale cat.waarde ca.
€9500,=(specificatie bij kavel), in 8 insteekboeken en iets los in doos
NEDERLAND , diverse PTT geschenken met postzegels en een collectie
postfris tussen 1972 en 1982, in album en iets los, in doosje
NEDERLAND EN KOLONIEN EN MOTIEF , (on)gebruikte/postfrisse collectie
en doubletten w.o. veel Nederland, ongebruikte/postfrisse series in aantallen
vanaf de 50er jaren, diverse fdc's etc., in 10 albums, stockboeken en divers los
w.o. jaarcollecties, in doos
NEDERLAND NALATENSCHAP 1852-2002 , diverse goed gevulde collecties
waarbij veel postfris, tevens ca. 15 jaarpakketten en 2 doosjes, fdc's, in 6
albums, 2 insteekboeken, 3 doosjes en los, in doos
WERELD, zeer interessante partij waarbij veel goed vnl. oud materiaal van o.a.
Engeland en veel Engelse Koloniën, Frankrijk, Oostenrijk en Azië met zeer goed
China, Japan, Thailand en Japanse Bezetting, deze partij dient absoluut goed te
worden bezichtigd, in 17 albums en insteekboeken, in doos
NEDERLAND , (on)gebruikt/postfris lot en fdc's, diverse collecties en
doubletten, in 8 albums/boeken, in doos
NEDERLAND , engros lot met automaatboekjes(ca.200 Zomerboekjes),
velletjes engros, iets los en in map en 2 boeken en 75 jaarcollecties, in doos
WERELD , leuke partij waarbij veel Engeland, ook postfris, in 6 dikke
insteekboeken en iets los, in doos
EUROPA , diverse stocks en restanten waarbij ook veel blokken, postfris, in 12
insteekboeken, in doosje
NEDERLAND NALATENSCHAP, diverse collecties en partijen waarbij
verregaande complete collecties met veel postfris tot modern aan toe, zeer
hoge cataloguswaarde en frankeerwaarde, moet als geheel geveild worden,
goed bezichtigen, in 5 Davo albums, 8 insteekboeken en losse albumbladen, in
doos
MOTIEF UNICEF , uitgebreide collectie waarbij in 5 luxe banden tevens een
gebruikte voorraad Hong Kong, in totaal in 9 albums, in doos
EUROPA , diverse collecties en partijen van diverse landen waarbij veel beter
materiaal, op verzoek van de inzender als een geheel aangeboden, in 12
albums, in doos
EUROPA NALATENSCHAP, vnl. zeer mooie en frisse collectie van veel landen,
dit moet als een geheel verkocht worden, opgezet in 11 luxe zelfgemaakte
albums, in doos
TSJECHOSLOWAKIJE , gebruikte/postfrisse uitgebreid opgezette collectie met
veel doubletten, hoge cataloguswaarde, in 7 Leuchtturm albums, in doos
MOTIEF NATUURBESCHERMING , collectie in 3 luxe speciaalbanden en 4
losse mapjes, in doos
WERELD , veelal modern postfris met veel Zwitserland, 3 stockboekjes, in
doosje
NEDERLAND, postfris engros, veelal veldelen van de 50er t/m 70er jaren, vnl.
complete series en iets hoge waardes en kinderblokken, gesorteerd in
enveloppen, in doos
NEDERLAND AUTOMAATBOEKJES , postfris engros incl. diverse nr.9 boekjes
en veel variëteiten, leuk uitzoeklot met een hoge waarde, in doos
WERELD , diverse landen w.o. veel postfris Engeland en koloniën, Nederland
en U.N.O., in 5 stockboekjes, in doosje
DUITSE STATEN , "The Boker collection" veilingcatalogi van deze beroemde
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collectie incl. opbrengstlijsten, in doos
DUITSLAND POSTWAARDESTUKKEN, (on)gebruikte handelsstock van enkel
de betere stukken w.o. veel geïllustreerde ex., particuliere ex., stadsporten en
diverse kaarten van de koloniën, veel beter materiaal met een enorme
cataloguswaarde, in doos
VERENIGD EUROPA VANAF 1956 , merendeels postfris, de zegels en series
zijn vaak als nieuwtje aangeschaft en los in een sigarenkist gedaan, daarom
onoverzichtelijk lot met ook iets zegels en series van andere landen zoals
Nederlandse koloniën, in doosje
NEDERLAND , vnl. modern postfris, tevens 4 insteekboeken met Buitenland,
hoog nominaal, in 5 insteekboeken en op kaartjes, in doos
VOORFILATELIE , Nederland, Frankrijk, Engeland en Italië, voorfilatelistische
brieven etc., in doosje
NEDERLAND , vnl. modern postfris met o.a. ca. 20 jaarpakketten en 1 album
frankeerwaarde (ruim Fl.1000,=), in doosje
WERELD , veel 60er jaren postfrisse series in veldelen w.o. veel Luxemburg,
Cyprus en U.N.O., ook iets divers materiaal w.o. U.S.A. postfris en maanlanding
enveloppen, in doos
NEDERLAND PTT MAPJES , collectie in 6 albums, in doos
NEDERLAND , postfris lot zegels en series w.o. veel modern engros in blokken
van vier, veldelen en enkele vellen, halve vellen, ook moderne collectie en PTT
mapjes en iets diversen w.o. Vatikaan postfris, totaal opgezet in 8 albums,
boeken en iets los, in doos
NEDERLAND 1852-1980, (on)gebruikt/postfrisse grote zeer interessante
originele stock uit de eerste hand, de nalatenschap is gesorteerd in oude
pergamijn zakjes per zegel of per serie, ook postfris waaronder iets voor 1900
meerendeels in ongelijke aantallen, diverse zegels door de tand des tijds getint
of zonder gom doch ook veel luxe eerste klas postfrisse ex., gesorteerd in kist
NEDERLAND, postfris engros lot vellen/halve vellen en veldelen met veel 70er
en 80er jaren, gesorteerd in 5 vellenmappen, hoge nominale waarde, in doos
NEDERLAND , partij met o.a. postfris en fdc's, ook veel kinderblokken en
boekjes, los en 1 fdc album, in doosje
ENGELSE KOLONIEN , verschillende collectie en lots met veel mooi materiaal,
enorme cat.waarde, goede bezichtiging wordt aanbevolen, in doos
WERELD NALATENSCHAP, zeer leuke partij welke door de erven als een
geheel wordt aangeboden met zeer veel leuk materiaal van allerlei landen,
echter in hoofdzaak Nederland, Duitsland en Verenigd Europa, doch ook veel
goed materiaal van andere landen. Deels opgezet in insteekboeken, op
insteekkaartjes maar ook heel veel onuitgezocht in zakjes, een goede
bezichtiging wordt ten zeerste aanbevolen, in 1 album, 5 insteekboeken en
divers los in doosjes etc., in 3 dozen WORLD HERITAGE, very nice lot which by
the consigner is offered as one entire lot with very much nice material of all
kinds of countries, however mainly the Netherlands, Germany and United
Europe, also much good material of other countries, partially set up in
stockbooks, on stockcards but also a lot of not selected material in small
pockets, a good viewing is highly recommended, in 1 album, 5 stockbooks and
several separately in small boxes etc., in 3 boxes
WERELD , goed gevulde collectie van o.a. Nederland en Overzee, Duitsland en
Zwitserland, hoge cat.waarde, in 11 Davo albums en 1 insteekboek, in doos
WERELD OUDE NALATENSCHAP , (on)gebruikte/postfrisse oude collecties en
doubletten van diverse landen w.o. Engelse koloniën divers klassiek, U.S.A.
w.o. Columbus 1898 set, lage waardes engros w.o. postfris en enkele klassieke
90 cent zegels voor 1900 en leuk Nederland en een lot munten met o.a. gouden
dukaat, totaal in 16 boeken, boekjes en albums en divers los w.o. fdc's, in doos
WERELD , lot zegels waarbij collecties en doubletten (w.o. luchtpost meeuwen

560

€ 125

561

€ 1.000

562

€ 200

563

€ 125

564

€ 500

565

€ 750

566
567

€ 50
€ 800

568

€ 500

569

€ 225

570

€ 120

571

€ 125

572

€ 100

573

€ 200

574

€ 100

575
576

€ 50
€ 75

577

€ 175

578

€ 250

15+25 Gulden in totaal 10 zegels gebruikt cat.waarde €1600,=), oude fdc's en
enkele brieven, in 15 boeken, banden, boekjes en 2 albums met munten vanaf
Willem III, in grote doos
WERELD , (on)gebruikte/postfrisse collectie en fdc's etc., in 12 boekjes, banden
etc., ook diverse andere poststukken en postzegelboekjes en diversen en veel
los, in grote doos
WEST EUROPA NALATENSCHAP, (on)gebruikte/postfrisse collectie van vnl.
West Europese landen tot en met 1969 incl. Verenigd Europa mooi postfris,
tevens iets doubletten en extra's, opgezet in 12 oude banden en 4 stockboeken
en boekjes, in grote doos
WONDERKOFFER UIT VOORMALIG NEDERLANDS INDIE , deze koffer is
ingeleverd door een echtpaar op leeftijd welke 40 jaar geleden zijn teruggekeerd
uit Indonesië alwaar zij alle postzegels die zij tegenkwamen spaarden van vnl.
Nederlands Indië. De inhoud is compleet onuitgezocht, dus interessant voor
stempels en wie weet wat nog meer, voor de goudzoekers !!. In zeer oude
prachtige leren koffer
NEDERLAND PTT-MAPJES , lot met ca. 250 PTT-mapjes tussen nr.1 en 287,
in doosje
FAROER 1978-1983 , grote postfrisse partij in grote vellen waarbij veel Europa
Cept, nominale waarde 29.250,= Deense Kronen, in doosje
NEDERLAND AUTOMAATBOEKJES 1964-1991, grote partij postfrisse
automaatboekjes, totaal ca. 1000 stuks in diverse aantallen waarbij veel betere
nummers 6 en 9, hoge catalogus- en frankeerwaarde, in doosje
JAARCOLLECTIES , diverse landen, in ordner, in doosje
DUITSLAND OUDE POSTSTUKKEN, lot oude veilingkavels met veel betere
geïllustreerde briefkaarten van o.a. Danzig, veel Esperanto briefkaarten, lokalen
gebruikt, Druckprobe, W.O.II, private, luchtpost en aangetekend, pracht lot met
beter materiaal, in doosje
WERELD , lot brieven vanaf 1732, lot met o.a. veel Turkije, Perzië, Portugese
Koloniën, alle oude veilingkavels waarbij censuurbrieven, smokkelbrieven, crash
mail en U.S.A. met Patriotic covers, in doosje
NEDERLAND PORTBRIEVEN , ca. 240 stuks veelal met geschreven
aanduidingen zoals geweigerd etc., interessant voor de specialist, in doosje
EUROPA , collectie fdc's, speciale stempels en diverse andere covers vanaf
1927 w.o. Verenigd Europa met betere series incl. Luxemburg 1956, blanco
cover, in 2 dozen
WERELD , vnl. postfris lot met veel automaatboekjes van Engeland en
Kanaaleilanden etc., in boekjes, mapjes, los en enkel albumpjes fdc's, in doos
NEDERLAND T/M 2004 , veelal modern postfris waarbij veel velletjes en
kinderblokken, tevens complete vellen en iets fdc's, in 2 insteekboeken, in map
en los, in doos
NEDERLAND T/M 2001 , complete postfrisse jaargangen incl. boekjes, velletjes
en PTT-mapjes, hoge nominale waarde, in enveloppen en insteekboekje, in
doos
NEDERLAND FDC'S 1967-1976 , tussen nr. E84a en E137 in aantallen
waaronder 100 ex. E84a, ook kinderblokken, zeer hoge cataloguswaarde, in
doos
WERELD , groot aantal zegels e.d., in doosje en kistje, in doos
ENGELAND , (un)used/never hinged lot incl. classic material, also blocs of four,
strips, postage due etc, on sheets and cards, in box
WERELD , vnl. postfris lot zegels, series, blokken en automaatboekjes w.o.
Engelse Koloniën met Hong Kong en Franse Koloniën, in 9 boeken, boekjes,
banden, in doos
ISRAEL , vnl. postfrisse collectie vanaf 1950 t/m 2004, tevens collectie fdc's, in
10 insteekboeken en 2 fdc albums, in doos
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NEDERLAND , diverse restanten en partijen waarbij veel postfris vanaf 1970, in
aantallen, in 7 albums en insteekboeken en los, in doos
OOSTENRIJK , (on)gebruikt/postfris lot van alles wat w.o. in klemband, diverse
nieuwtjes en rondzendboekjes, in doos
CHINA , 5 specialised books, catalogues incl. Bendig: 'notes on Chinese
Revenue stamps', in box
NEDERLAND , partij postzegels waarbij veel modern postfrisse PTT-mapjes
1/78 compleet en een collectie fdc's, in 10 albums, in doos
NEDERLAND EN OVERZEE , vnl. ongebruikte/postfrisse collectie van
Nederland t/m 2004, Overzee met leuk Nederlands Indië en Nederlandse
Antillen, postfris t/m 2004, ook een vrij complete collectie fdc's, hoge catalogusen frankeerwaarde, in 30 insteekboeken en fdc albums, in 2 dozen
NEW ZEALAND 1936-2000 , mainly unused/never hinged collection filled with
many better stamps and sets, also many booklets etc., very high cat.value, in 4
albums and on stockpages, in box
WERELD , van A tot Z waarbij beter materiaal van West Europa, in 41 albums
en insteekboeken en 1 kist, in 2 dozen
WERELD , (on)gebruikt/postfris lot w.o. veel postzegelboekjes Duitsland etc., in
4 boeken en los in oude kistjes etc., in doos
ISRAEL , (on)gebruikt/postfris mooi uitzoeklot voor de specialist w.o. Interim,
veldelen, brugparen, brieven, blokken van vier, antwoordcoupons, veel Full Tab,
hoge cat.waarde, zeer interessant lot, in doosje
WERELD, diverse collecties van vele landen door inzender over de gehele
Wereld gekocht maar nooit verder uitgezocht of verwerkt in een collectie waarbij
o.a. goed Finland en Portugal, leuk lot met zeer hoge waarde, op albumbladen
in doosje
GUATEMALA SCHATGRAVERSPARTIJ , een uit Zuid Amerika
meegesmokkelde collectie welke uit de albums is gehaald en los in zakjes is
gestopt, vlgns.inzender was de collectie/partij vrijwel compleet, graven maar!, in
3 doosjes
ITALIE 1992-2000 , 7 speciale jaarboeken tussen 1992 en 2000 met postfrisse
uitgaven en ca. 20 speciale mappen met diverse uitgaven, interessant voor de
speciaal verzamelaar, in doos
NEDERLAND , (on)gebruikte/postfrisse collectie in 3 Davo albums w.o.
Legioenblokken, verder veel modern postfris, in zakjes, in doos
ENGLISH COLONIES , never hinged Jubilee collection incl. UPU 1949
collection, 197 collection, 1981 collection and the Channel Islands
presentationpackages, in total in 7 albums, in box
NEDERLAND 1976-1999 , postfrisse complete jaarcollecties, in 4 bandjes, in
doos
NEDERLAND , lot met veelal moderne frankeergeldig materiaal w.o. ca.
150/200 PTT-mapjes, jaarpakketten etc., doch ook iets oud postfris zoals ANVV
serie en diverse kinderseries, in 11 albums, insteekboeken en diverse los, in
doos
RUSLAND EN GEBIEDEN , (on)gebruikte/postfrisse deels dubbele collectie met
veel beter oud materiaal, in 8 banden en 5 stockboeken, in doos
NEDERLAND EN OVERZEE 1852-2002 , (on)gebruikte/postfrisse partij waarbij
veel postfris na 1940 in aantallen met o.a Europa '56, voor 1940 veel betere
series gebruikt en ongebruikt, ook iets Overzee, hoge cataloguswaarde, in 7
insteekboeken, 3 fdc albums en iets los, in doos
WEST EUROPA , diverse vnl. postfrisse collecties waarbij goed Zwitserland en
Liechtenstein, België en Duitsland, in 16 albums en divers los, in 3 dozen
ITALIE EN GEBIEDEN , oude brieven stock met veel mooie frankeringen en
stempels etc., in doosje
BELGIE , voorraad oude brieven, postwaardestukken van België en koloniën
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w.o. veel frankeringen, stempels, geïllustreerde ex., censuren etc., in doos
FRANSE KOLONIEN , stock oude poststukken, handelsvoorraad brieven en
postwaardestukken van de Franse koloniën en Frankrijk, in doos
SCANDINAVIE , handelsvoorraad oude poststukken, lot brieven,
postwaardestukken met leuke frankeringen en stempels, enkele honderden ex.,
in doos
WEST EUROPA VANAF 1739 , oude brievenvoorraad met vnl. brieven en
postwaardestukken van Spanje, Griekenland, Portugal en Luxemburg waarbij
leuke censuren, stempels etc., in doos
OOSTENRIJK EN GEBIEDEN , stock oude brieven vanaf voorfila met diverse
stempels, censuren, frankeringen w.o. portbrieven, postwaardestukken etc., in
doos
NEDERLAND 1974-1994 , 480 automaatboekjes tussen nr.16 en 47 in
aantallen, nominaal Fl. 1500,=, in doos
WEST EUROPA , diverse collecties waarbij aardig Frankrijk en Spanje, in 11
albums, 2 doosjes en los, in 2 dozen
NEDERLAND 1924-2002 , postfrisse partij met veel Kind-en Europa-series ook
PTT-mapjes en kinderblokken tevens ook Overzee, in 6 insteekalbums en los,
in doosje
WERELD , diverse partijen en restanten waaronder leuk Denemarken, in 19
albums en insteekboeken, in 2 dozen
WERELD VANAF 1849 , (on)gebruikte/postfrisse collectie en fdc's van vnl.
U.S.A., Spaanse gebieden, Nederland en Duitsland met gebieden en iets
doubletten, in 7 albums en 3 stockboeken, boekjes, in doos
NEDERLAND T/M 2002 , postfris lot met een groot aantal velletjes, blokken van
vier, P.T.T. mapjes, automaatboekjes, veldeeltjes etc., gesorteerd in doosjes,
zakjes, veel 90er jaren, doch ook iets ouder materiaal, in doos
DUITSLAND , grote partij oud materiaal waarbij ook veel bundels, complete
rollen en vellen, zeer leuk om uit te zoeken, in zakjes en los in doosjes, in doos
U.SA. 1893-1999, unused/mint collection in 4 Davo luxe albums with also
postage due and airmails starting first set and yearcollections 1973-2000, in 4
albums and loose and one Lindner sheetbook with never hinged sheets and
album booklets, in 2 boxes
WERELD , partij waarbij leuk Engeland en Koloniën, Azië, Zwitserland en Italië,
in 18 insteekboeken, in 3 Davo albums en iets los, in doos
WERELD , diversen, in 15 insteekboeken en 3 albums, in doos
NEDERLAND PTT MAPJES T/M 2005 , partij met ca. 1100 PTT mapjes veelal
modern t/m 2005 nr. 315, zeer hoge nieuwtjes-frankeerwaarde, in doos
MOTIEF W.W.F , postfrisse speciaalcollectie zegels, series, blokken en fdc's, in
18 luxe W.W.F. albums, in 2 dozen
ENGELAND , booklets between 1988 en 1990 with duplicates, in box
WERELD SCHATGRAVERSPARTIJTJE , met (on)gebruikte/postfrisse zegels,
series en blokken met veel interessant materiaal zoals Polarfahrt en
Chicagofahrt, gebruikte serie, diverse zeldzaam ongetand etc., gesorteerd in
zakjes, op kaartjes, in boekjes etc., in plastic box
ENGLAND AND COLONIES , fdc's starting 1902 with many thematics, in box
NEDERLANDS INDIE , (on)gebruikte/postfrisse nalatenschap gesorteerd in
oude pergamijn zakjes per zegel of per serie, leuk uitzoeklot waarbij ook
Curacao, Antillen etc., in doosje
ZUID AMERIKA , veelal klassieke gebruikte zegels gesorteerd per emissie etc.,
in oude pergamijnen zakjes, in doosje
FRANKRIJK EN KOLONIEN VANAF 1855 , (on)gebruikt/postfris engros lot met
veel beter klassiek, gesorteerd in pergamijnen zakjes, in doosje
NEDERLAND FDC'S , engros zowel oudere ex. beschreven als 90er jaren
onbeschreven, in doosje
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ZUID AMERIKA , leuk uitzoeklot met veel duur materiaal, ook goede brieven, in
doosje
MOTIEF COLLECTIES (on)gebruikt/postfrisse collecties w.o. muziek, dieren en
Disney en enkele landen collecties w.o. Azië en postfris U.S.A., opgezet in 12
stockboeken, boekje fdc's en doosje automaatboekjes, in doos
WERELD , lot met diverse partijen en restanten waarbij beter materiaal, enorme
cataloguswaarde, in 3 albums en los, in doos
JAPAN , old lot postal stationary, letters and postcards with rare items, more
than 400 ex., in 2 albums, in box
EUROPA , zeer leuke uitzoekpartij van vele landen, zeer geschikt om de winter
mee door te komen, in albums, op kaarten en los, in doos
FRANKRIJK EN GEBIEDEN , (on)gebruikte/postfrisse partij waarbij ook postfris
in veldelen, in 7 albums, in doos
WORLD, huge stock old postal stationary with many frankings and cancels, also
some Fieldpost, vignetten etc., in 19 binders, in 2 boxes WERELD, grote
voorraad oude poststukken met veel frankeringen en stempels, ook veldpost,
vignetten etc., in 19 banden, in 2 dozen
DUITSLAND , (on)gebruikte/vnl. postfrisse handelsvoorraad waarbij veel
duurdere series postfris ook iets in vellen en veldelen, zeer hoge
cataloguswaarde, in doos
MOTIEF SCHEPEN , prachtige collectie van dit populaire motief waarbij veel
beter materiaal, enorme aanschafwaarde, in album en 7 dikke insteekboeken, in
doos
WERELD , leuke partij waarbij veel Liechtenstein postfris tot modern toe, ook
diverse brieven waarbij interessante mengfrankeringen etc., in 15 albums en
los, in 2 dozen
WERELD , (on)gebruikt/postfrisse collecties van diverse landen incl. Franse en
Engelse koloniën (on)gebruikt, moderne deel van enkele landen postfris, totaal
opgezet in 29 stockboeken, hoge cataloguswaarde, in 3 dozen
HERITAGE WORLD FROM A TILL Z, from a English collector in Holland we
received this beautiful collection which took him over 50 years to collect, carefull
inspection is an abolute must to get a good impression of the lot, in 4 special big
albums, in box NALATENSCHAP WERELD VAN A T/M Z, van een Engelse
verzamelaar woonachtig in Nederland ontvingen wij deze prachtige
nalatenschap waar ruim 50 jaar over gedaan is om dit geweldige geheel bij
elkaar te krijgen, een zorgvuldige bezichtiging is absoluut een must, om een
goede indruk te krijgen van deze collectie, de koper zal er absoluut veel plezier
aan beleven, in 4 speciale grote albums, in doos
WERELD OUDE BRIEVEN , oude brieven, groot lot met veel oude brieven,
postwaardestukken w.o. veel luchtpostbladen, interessant uitzoeklot met veel
stempels, frankeringen, noodporten etc. en los, in enveloppen en op bladen, in
verhuisdoos
NEDERLAND 1977-2002 , postfrisse partij Kinderblokken, velletjes en
kerstvellen, frankeerwaarde ca. Fl.2250,=, in doosje
NEDERLAND/OOSTENRIJK/ZWITSERLAND , vnl. modern materiaal voor
frankering, in doosje
SPANJE MAXIMUMKAARTEN , enkele honderden maximumkaarten van
complete sets, zelden aangeboden, in doosje
EUROPA , (on)gebruikt/postfris engros lot gesorteerd per zegel, emissie of land,
in oude pergamijnen zakjes w.o. beter Spanje en Portugal, in doosje
WERELD , lot poststukken w.o. luchtpost en censuurbrieven, in 12 poststukken
albums en los, in grote doos
ZUID AMERIKA , groot aantal doubletten van studiecollectie gesorteerd in
pergamijn zakjes en diverse literatuur, boeken en artikelen, in doos
NEDERLAND , (on)gebruikt/postfris, in 6 insteekboeken/albums, in doos
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WERELD , diverse partijen, collecties en restanten, in 8 albums en los, in doos
FRANKRIJK , (on)gebruikte/postfrisse collectie , in 7 albums/insteekboeken en
map, in doos
NEDERLAND 1901-1989 , veel 70-er jaren, merendeels postfris in aantallen
waarbij blokken van 4 en veldelen, in 3 insteekboeken en map, in doos
ENGLAND, huge unmounted/mint dealerstock from ca. 1960 upto 2000 incl.
many booklets, presentation packs etc., enormous facevalue, in 4 stockbooks
and many loose, in big box ENGELAND, grote ongebruikte.postfrisse
handelsvoorraad van ca. 1960 tot 2000 incl. veel boekjes, speciale presentatie
mapjes, een enorme zegelwaarde, in 4 stockboeken en veel los, in grote doos
WERELD , vnl. West Europa waarbij o.a. veel België, Luxemburg en Europa
Cept postfris, leuke partij in 2 albums, 2 insteekboeken, boekjes en cassette, in
doos
NEDERLAND FDC'S , partij met ruim 1000 fdc's waarbij veel jaren '60 en '70
Kinderblokken en boekjes, hoge cataloguswaarde, in bananendoos
NEDERLAND , partij frankeerzegels waarbij zonder gom, frankeerwaarde ca
€850,= vlgns. inzender, in zakjes, in klein doosje
NEDERLAND SPECIALITEITEN , diverse speciale PTT-mapjes,
relatiegeschenken etc., voor de speciaalverzamelaar, in doosje
POLEN BLOKKEN 1951, blok 12, ruim 2200x gebruikt vnl. complete pakjes,
totale cat.waarde ruim €44.000,=, in doosje
NEDERLAND PROVINCIEVELLEN , 3 complete sets provincievellen, postfris,
in doosje
POLAND BLOCKS, huge lot never hinged blocs with 12x bloc 11(400,=), 48x.
bloc 311(65,=), 457x bloc 32(45,=) etc., in total cat.value €32.000,=(specification
with the lot), in box POLEN BLOKKEN, grote partij postfrisse blokken met o.a.
12x blok 11(400,=), 48x blok 31I (65,=), 457x blok 32(45,=) etc., totale
cat.waarde €32.000,=(specificatie bijgevoegd), in doos
ARGENTINIE , zeer interessante partij waarbij veel bijzonderheden, goede
bezichtiging wordt ten zeerste aanbevolen, op kaartjes, in doosje
NEDERLAND JAARPAKKETTEN 1988-1997 , postfris, in totaal 9 stuks, in
doosje
SPAIN 1975, bloc 19 and 20, over 2300 sets, never hinged in complete
packages, cat.value over €55.200,=(Yvert), in small box SPANJE 1975, blok 19
en 20, ruim 2300 sets, postfris in complete pakjes, cat.waarde ruim
€55.200,=(Yvert), in doosje
DUITSLAND , (on)gebruikte/postfrisse partij waarbij veel Duitse staten, op
insteekkaartjes, in cassette
MOTIEF KLEDERDRACHTEN , enorme collectie met veel postfrisse zegels,
series en blokken, ook diverse poststukken, maximumkaarten en gebruikte
zegels, gesorteerd en opgezet in 17 dikke stockboeken, in 2 dozen
NEDERLAND MAXIMUMKAARTEN EN EDB'S , grote partij vanaf 1982 totaal
ca. 1000 stuks, in doos
NEDERLAND/LUXEMBURG/ENGELAND , (on)gebruikte/postfrisse collecties
en doubletten w.o. Amphilex 1967 velletjes, in 4 albums, 3 stockboeken en los
w.o. jaarcollecties, in doos
NEDERLAND , vnl. postfris vanaf 1960 in aantallen en een collectie fdc's t/m
nr.500, tevens veel kinderblokken en velletjes postfris, in 5 insteekboeken en 4
fdc albums, in doos
WERELD , diverse (on)gebruikte/postfrisse collecties w.o. blokken van vier
postfris, in 11 boeken/bandjes, hoge cat.waarde, in doos
NEDERLAND EN OVERZEE , fdc's waarbij oudere in 3 albums, collectie
Antillen/Suriname, in album en zegels Nederland en Overzee in insteekboek en
album, in doos
NEDERLAND 1941-1997 , postfrisse partij vellen en veldelen waarbij ook veel
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Europa Cept uitgaven, tevens automaatboekjes, kinderblokken en velletjes,
hoge cat.- en frankeerwaarde, ook 4 kistjes bundelwaar gebruikt en veel
brieven/fdc's, in mappen en kistjes, in doos
WERELD , ongeorganiseerde partij met veel landen vnl. Engelse Koloniën,
waarbij beter materiaal door de inzender is er alleen maar gekocht bij diverse
veilinghuizen wereldwijd en nooit iets uitgezocht, op bladen en los, in doos
ENGLISH COLONIES, a box full with new issues of the last 25 years, the
vendor have paid over £10.000,= Pound Sterling for all of this, offered as one
lot, in bags and envelopes, in box ENGELSE KOLONIEN, een doos vol met
nieuwe uitgiften van de laatste 25 jaar, de inzender heeft er meer dan £10.000,=
Engelse Ponden voor betaald, wordt als een geheel aangeboden, in zakjes en
envelopjes, in doos
ENGLISH COLONIES , nice mostly all unmounted mint collection, in 6 albums
and loose, in box
NEDERLAND , diverse waarbij veel PTT mapjes, jaarpakketten, ook 1 t/m 10
Gulden Konijnenburg gebruikt in aantallen en iets Buitenland, leuk lot, in album,
doosje en los, in doos
ASIA HERITAGE, amazing heritage of only Asian countries with many good
items and duplicates of China and Japan, but also many foreign English
Colonies like Hong Kong, Malaysia, Singapore, India etc., on request of the
vendor it has to be sold as one lot, seldom offered like this, a good inspection is
needed, housed in 26 albums, binders and stockbooks, in 2 boxes AZIE
NALATENSCHAP, fantastische nalatenschap van enkel Aziatische landen met
veel goede zegels en doubletten van China en Japan, maar ook veel Engelse
koloniën w.o. Hong Kong, Malaysia, Singapore, India etc., op verzoek van de
verkoper als een geheel aangeboden, zelden in deze hoedanigheid
aangeboden, een goede bezichtiging wordt aanbevolen, in 26 albums en
stockboeken, in 2 dozen
WERELD NALATENSCHAP , diverse collecties, in 12 albums en diverse los, in
oude koffer
AFRICA HERITAGE, very large heritage with many modern issues both stamps
and fdc's with a lot of South Africa, according to the vendor it has cost several
ten thousands of Euro's, in 24 albums and some loose, in 3 boxes AFRIKA
NALATENSCHAP, zeer grote nalatenschap met veel moderne uitgiften zowel
zegels als fdc's verzameld waarbij veel Zuid Afrika, vlgns. aankoopfacturen
heeft deze partij enkele tienduizenden euro's gekost, in 24 albums en los, in 3
dozen
EUROPA , partij met zakjes waarin vnl. oud materiaal waarbij veel Duitsland,
ook 3 schriftjes met oud Oost Europa, leuk om uit te zoeken, in doosje
WERELD , rommelige doch leuke klus waarbij veel Engeland, in 8
albums/boeken en los, in doos
NEDERLAND , grote partij frankeergeldig waarbij in vellen, veel kinderblokken,
PTT mapjes en jaarpakketten, enorme frankeerwaarde, in doos
OVERZEESE GEBIEDSDELEN , lot met vnl. postfris materiaal van voor 1940 in
aantallen, hoge cat.waarde, op insteekkaartjes, in cassette
FRANKRIJK EN KOLONIEN 1850-1982 , (on)gebruikte/postfrisse collectie
Frankrijk vnl. postfris van 1960/1982 en 3 rondzendboekjes met Frankrijk en
Koloniën waarbij veel beter materiaal met een restwaarde van ca. €1700,=, in
album en rondzendboekjes, in doos
MIDDLE EAST HERITAGE, very interesting lot from a heritage with very special
material like letters and proofs etc. bought by the collector all over the world but
never sorted out, very interesting for the specialist on albumsheets, in box
MIDDEN OOSTEN NALATENSCHAP, zeer interessante partij uit nalatenschap
waarbij veel bijzonder materiaal zoals brieven en proeven etc., door de
verzamelaar jarenlang over de gehele wereld aangekocht maar nooit
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uitgezocht, zeer interessant voor de specialist vnl. op albumbladen en los, in
doos
WERELD , leuk uitzoeklot met vnl. oude brieven, veelal naar Nederland
gestuurd, ook enkele oude ansichtkaarten en enkele fdc's, speciale stempels, in
doosje
ENGLISH COLONIES , lot with mostly unmounted mint material from 1930 incl.
good sets till the £1 values, on cards and loose, in box
EUROPA , partij diverse waarbij veel motief en Europa Cept, op bladen en los,
in doosje
U.S.A./CANADA , (un)used/never hinged several parts of collections and some
stocks with some better items, in 9 albums and stockbooks, in box
DUITSLAND T/M 2003 , (on)gebruikte/postfrisse zeer interessante doubletten
partij van geheel Duitsland waarbij zeer veel beter materiaal vnl. postfris en
gebruikt, goede bezichtiging aanbevolen, in totaal in 19 insteekboeken, albums,
in 2 dozen
ENGLAND AND AREAS IN EUROPE , mostly used with many older stamps in 3
albums and folder, in box
OOSTENRIJK , (on)gebruikte/postfrisse partij, in 9 albums en insteekboeken en
1 map, in doos
WERELD NALATENSCHAP , leuke collectie met o.a. interessant Azië en
Engelse Koloniën, enorme cataloguswaarde, in 7 authentieke albums, in doos
ZWITSERLAND , meest gestempelde restcollectie en enkele brieven en
kilowaar, in oud Borek album en los en 2 stockboekjes, in doos
NEDERLAND FDC'S EN EDB'S 1950-2002 , collectie fdc's vanaf E3 waarbij
veel doubletten en collectie EDB's compleet, in 14 albums en los, in grote doos
SCANDINAVIE , (on)gebruikte/postfrisse partij in 10 voorraadboeken, albums,
map etc., in doos
EUROPA , diverse leuke partijen waarbij goed Frankrijk, Guernsey en Spanje
postfris, in 1 album, 4 insteekboeken en 6 schriftjes, in doos
SCANDINAVIE , lot met divers waarbij leuke zegels en series, goed
bezichtigen, in insteekboek en los, in doosje
FINLAND , (on)gebruikte/postfrisse partij beter materiaal met o.a. goed klassiek,
in 3 insteekboeken, in doosje
RHODESIA 1892-1963 , (un)used/mint big stock starting with good classics,
large volume of begin 1900 and modern part in large quantities, on stockcards
and stockbooks, in box
DENEMARKEN , stempels op briefstukjes gesorteerd op alfabet, in zakjes, in 3
doosjes, leuk voor stempelverzamelaar, in doos
ENGLAND AND COLONIES , used adventure lot, incl. classic material, in small
box
WERELD , fdc's waarbij motief, groot aantal, in doos
ENGLISH COLONIES , (un)used/never hinged adventure lot incl. many better
stamps and sets, sorted in bags/cards and small books and on pages, also
some classic U.S.A., in box
WERELD , poststukken waarbij veel luchtpost en motief, in doos
WERELD , met veel landen w.o. leuk Azië, in 2 zeer dikke Harris albums, in
doos
NEDERLAND PTT MAPJES , partij met ruim 200 stuks, los in doosje
WORLD, (un)used/never hinged big lot with many never hinged stamps, sets
and sheets, sorted in pergamijn bags, in 6 shoeboxes, in box WERELD,
(on)gebruikt/postfris groot lot met zeer veel postfrisse zegels, series en velletjes,
gesorteerd in groot aantal pergamijnen zakjes, in 6 schoenendozen, in doos
NEDERLAND , waarbij een aardige collectie, tevens doubletten en Buitenland,
in 10 insteekboeken, 1 album en kistje, in doos
NEDERLAND EN BELGIE T/M 2003 , grote partij met veel modern materiaal
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van België, meestal zegels 6x en blokken en velletjes 8x van Nederland, ook
iets ouder materiaal waarbij o.a. 4x Europa '56 postfris, zeer hoge waarde, in 18
insteekboeken/boekjes en veel in enveloppen, in doos
DUITSLAND , zeer uitgebreide collectie waarbij betere series en blokken, in 5
dikke albums, in doos
EUROPA , (on)gebruikte/postfrisse partij met voornamelijk betere zegels en
series, per land gesorterrd in zakjes, zeer hoge cataloguswaarde, in doosje
NEDERLAND en iets Koloniën, (on)gebruikt/postfris lot PTT mapjes,
automaatboekjes, velletjes, zegels en series, veldeeltjes, fdc's, profielbladen,
ook iets andere landen, in 31 albums/boeken en losse jaarcollecties, mappen,
enveloppen etc., in 4 archiefdozen
WERELD , veel landen w.o. beter Azië en Frankrijk, in 17 grote en kleine
insteekboeken en divers los en in klein doosje, in 2 dozen
WERELD , nalatenschap van diverse landen, in 12 albums, in doos
BULGARIJE , diverse restpartijen etc. waarbij beter materiaal, ook betere
brieven, in 4 albums en los, in doos
WERELD VANAF 1850 , diverse (on)gebruikte/postfrisse collecties etc., van
diverse landen en enkele doubletten, in 7 oude banden en 3 stockboeken, in
doos
EUROPA , diverse collecties en partijen, in 9 albums en insteekboeken, in doos
MOTIEF "POSTZEGEL OP POSTZEGEL" , fdc's, etc. waarbij oudere, in doosje
MALTA , (un)used/never hinged enormous big lot with many complete sheets
including much older material very interesting, with an enormous cat.value, in 7
small boxes, in box
WERELD , (on)gebruikt/postfris restant w.o. Verenigd Europa postfris, in 13
stockboeken, in doos
ENGLISH COLONIES, enormous lot with many modern issues from a dealer,
also many Channel Islands etc., enormous face value and catalogue value,
loose in box
NEDERLAND 1852-2002 , partij met diverse collecties en restanten waarbij
beter materiaal , ook veel jaren 50 postfris en veel modern postfris, in 7 albums
en 7 insteekboeken, in doos
NEDERLAND JAARPAKKETTEN 1979-2001 , totaal 63 stuks, merendeels alle
jaren 3 maal aanwezig, in doos
ENGLAND , (un)used/never hinged large reststock, in 12 albums/books, in box
ENGLAND AND COLONIES , reststock incl. classic material, in 10 books, in
box
CAHNNEL ISLANDS , very big collection mainly never hinged with many sheets
and booklets, very high costprice, in 10 albums and loose, in box
OLYMPIC GAMES/SPORT, (un)used/mint very expanded collection of the
popular sports with many better stamps, sets and blocs, perforated as well as
imperforated collected, also some other thematics in the collection like Scouting
etc., very nice lot for the spoiled collector, in 15 special albums, 4 small
stockbooks and albumsheets, in 2 boxes OLYMPISCHE SPELEN/SPORT,
(on)gebruikte/postfrisse zeer uitgebreide collectie van deze populaire sporten
met enorm veel betere zegels, series en blokken, vaak zowel getand als
ongetand verzameld, ook soms enkele andere motieven aanwezig zoals
Scouting etc., prachtige partij voor de verwende verzamelaar, in 15 speciale
albums, 4 kleine insteekboekjes en albumbladen, in 2 dozen
OOSTENRIJK, grote partij met veel beter materiaal, ook fdc's etc., enorme
cat.waarde, in 18 albums en los, in 2 dozen
ENGLISH COLONIES , very interesting dealerstock housed in many hundreds
of bags with old and modern material with many good sets upto £1 values, very
high cat.value, good inspection recommended, in 4 small boxes, in box
NEDERLAND , lot met veel modern postfris, in doosje en los, in doos
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WERELD , (on)gebruikt/postfris doubletten lot waarbij veel Overzee postfris en
U.S.A. incl. old reprints, in 5 boekjes en bandjes, in doosje
DUITSLAND , diverse collecties waarbij veel beter matariaal, in 5 albums en los,
in doos
NEDERLAND , (on)gebruikte/postfrisse collectie incl. de nrs. 1 t/m 10, 12 en
105, in Davo album en 4 boeken diversen met vnl. postfris materiaal en
jaarcollecties los, ook Overzee en iets New Zealand, in doos
MOTIEF JAAR VAN HET KIND , postfrisse speciaalcollectie incl. de blokjes en
velletjes en fdc's, in 6 speciale albums, in doos
WERELD , merendeels gebruikt, gesorteerd op land, ook iets postfris België, in
6 boeken, in doos
WERELD , handelsvoorraad waarbij beter materiaal van Azië en Engelse
Koloniën, in 11 kleine insteekboeken, in doos
ZWEDEN , (on)gebruikte/postfrisse collectie met iets gespecialiseerd klassiek,
in 7 Davo albums en groot aantal met vnl. postfris op insteekkaaarten, in doosje
UNITED NATIONS T/M 2003 , grote uitgebreide vnl. postfrisse collectie met
veel blokken en vellen, ook collectie fdc's etc., zeer hoge aanschafwaarde, in 10
albums en los, in doos
NEDERLAND , partij engros postfris tussen 1950 en 1980, tevens ca. 200
automaatboekjes waarbij nrs. 6 en 9, jaarpakketten en collectie fdc's vanaf E35
blanco, ook doos fdc's Zuid Afrika, in 5 albums, 4 kistjes en doosjes en los, in
doos
DUITSLAND , (on)gebruikte/postfrisse zeer interessante partij met veel beter
materiaal van o.a. Reich, goed bezichtigen, in schriftjes en boekjes, in doosje
ENGLAND AND COLONIES , with many Australia upto modern period incl.
many presentationpackages, in 5 stockbooks and many loose, in box
WERELD , veel landen waarbij beter Azië, in 18 insteekboeken en iets los, in
doos
WERELD NALATENSCHAP , diverse betere collecties van o.a. België,
Duitsland, Nederland en Verenigd Europa, in 13 albums/insteekboeken, in doos
FRANSE KOLONIEN, (on)gebruikte/postfrisse grote nalatenschap met landen
van A t/m Z met veel beter genoteerd materiaal met een gigantische
cataloguswaarde, zeer interessant, goed bezichtigen, in 9 zelfgemaakte albums,
in doos
VERENIGD EUROPA, groot lot met veel CEPT velletjes en jaargangen,
opgezet in 4 boeken, map en jaarcollecties en los in zakjes en losse vellen, ook
diverse meelopers en iets modern Nederland postfris in veldelen en divers
Europa, in doos
FRANKRIJK EN GEBIEDEN , rommelige doch interessante partij waarbij ook
veel klassiek, in albumpjes en los, in doos
MOTIEF VOGELS EN VLINDERS , collectie met veel blokken waarbij ook goed
Azië, tevens W.W.F. collectie, hoge aanschafwaarde, in 5 insteekboeken en 1
album, in doos
WERELD , waarbij leuk China, in 11 insteekboeken, in doos
OOSTENRIJK , voornamelijk postfris in veldelen, zeer hoge frankeerwaarde, in
2 albums en 6 stockboeken, in doos
WERELD , (on)gebruikt/postfris uitzoeklot waarbij zowel klassiek als iets
modern materiaal t/m ca. 1970, gesorteerd in oude pergamijn zakjes, in doos
OOSTENRIJK , (on)gebruikte/postfrisse kleine handelsvoorraad van klassiek tot
modern, in 10 albums/stockboeken, in doos
NEDERLAND , lot oude poststukken, veel fdc's en (on)gebruikte
postwaardstukken, in 4 poststukken albums, in doos
EUROPA, zeer interessante partij vnl. ongeordend in zakjes waarbij veel
klassiek materiaal, ook goed China waarbij betere brieven en Duitsland, zeer
zorgvuldig bezichtigen aanbevolen, in doos
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NEDERLAND FDC'S , collectie fdc's vanaf E12 waarbij betere nummers en
kinderblokken op fdc, tevens voorlopers en "W"enveloppen met o.a. W7, ook
iets postzegels, in 6 albums en 5 kistjes, in doos
ISRAEL , grote collectie met veel fdc's en brieven, complete vellen postfris etc.,
goed bezichtigen, ook iets literatuur aanwezig, in 17 albums en iets divers, in 2
dozen
NEDERLAND EN OVERZEE , doubletten partij waarbij modern postfris, in 5
insteekboeken en los, in doosje
WERELD , diverse collecties en partijen waarbij o.a. Duitsland, in 14 albums en
insteekboeken, in doos
EUROPA, zeer goed gevulde collecties van bijna alle Europese landen, ideaal
om op te splitsen, in 11 albums, in doos
OOSTENRIJK , postfris in blokken van vier, Overzee (on)gebruikte/postfrisse
collectie en Nederland fdc's, in totaal 3 stockboeken, 3 albumpjes en los, in
doos
WORLD HERITAGE, collections of different countries mainly European
countries and box full of bags which still has to be put into albums, on request of
the vendors it will be sold as one lot, in 21 albums and some loose, in 2 big
boxes WERELD NALATENSCHAP, collecties van diverse landen vnl. Europese
landen en doos zakjes welke nog verwerkt moeten worden in de albums, op
verzoek van de erven in een geheel aangeboden, in 21 albums en iets los, in 2
grote dozen
NEDERLANDS INDIE , grote partij oud materiaal in aantallen vnl. gebruikt in
zakjes, leuk om uit te zoeken voor stempel e.d., in doosje
ENGLISH COLONIES, (un)used/never hinged lot from A till Z, starting with the
classics upto the modern part, many better stamps, sets, in good quality,
stamps with a cat.value upto a few hundred Pounds each, in 8 stockbooks, in
box
WERELD BRIEVEN , groot lot brieven waarbij betere ex., veel Engeland en
Koloniën, goed bezichtigen aanbevolen, in 5 albums en veel los, in doos
WERELD , diverse collecties en partijen waarbij leuk Duitsland en veel Engelse
Koloniën, goed bezichtigen!, in 7 albums en los, in doos
EERSTE DAG BLADEN 1981-2005 , complete collectie van nr. 1 t/m 353, zeer
hoge aanschafwaarde, tevens een album met Euro enveloppen, in 5 Davo
albums en los, in doos
NEDERLAND , grote partij engros waarbij ook veel bundels etc., veel oud
materiaal, in doosjes en blikjes, in doos
NEDERLAND , grote nalatenschap met diverse collecties, partijen en restanten,
ook fdc's en automaatboekjes, veel jaren 50 postfris, in 25 albums en los, in 2
dozen
WERELD , diverse landen, opgezet in 12 stockboeken en los, in doos
U.S.A. PRECANCELS, an interesting collection of precancelled issues, neatly
presented by State and City, approx. about hundred thousand pieces, an overall
delightfull collection collected by the consigner in a period of over 40 years, a
lifetime work, must be viewed very carefully, in 6 stockbooks, 18 multibinders, 2
boxes and also 3 catalogues, in 2 boxes U.S.A. VOORAFSTEMPELINGEN, een
interessante verzameling voorafstempelingen, mooi opgezet op Staat en stad,
ca. 100.000 stuks, een fantastische collectie bijeen vergaard over een periode
van 40 jaar, een echt levenswerk, goede bezichtiging wordt aanbevolen, in 6
stockboeken, 18 multobanden, 2 dozen en tevens 3 catalogi, in 2 dozen
DUITSLAND , diverse partijen en collectie waarbij beter materiaal, in 9
albums/insteekboeken en los, in doos
WERELD , leuke partij waaronder beter Azië en Scandinavië, in 21 grote en
kleine insteekboeken, in doos
CHILI , (on)gebruikte/postfrisse grote nalatenschap met veel materiaal, ook
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boekjes etc., moet gezien worden, in albums en los, in 2 dozen
VATIKAAN , (on)gebruikte/postfrisse grote partij met veel postfris o.a. in blokken
van vier ook betere series en luchtpost, tevens fdc collectie, enorme
cataloguswaarde, in 20 albums, in grote doos
WORLD, very nice lot from an ex. dealer with many better material from mainly
West European countries, also blocs etc., good viewing recommended, in album
and 2 small boxes, in box WERELD, zeer leuke partij van een ex. handelaar
met veel beter materiaal van vnl. West Europese landen ook veel blokken etc.,
goed bezichtigen aanbevolen, in 1 album en 2 kleine doosjes, in doos
WORLD HERITAGE, various lots and restcollections with many better stamps
and sets, on request of the vendor sold as one lot, surprises are guarenteed, in
34 albums en los, in 3 dozen WERELD NALATENSCHAP, diverse partijen en
restanten waarbij veel betere zegels en series, op verzoek als een geheel
aangeboden, verrassingen gegarandeerd, in 34 albums en los, in 3 dozen
WERELD , diverse partijen en collecties, in 12 albums/insteekboeken en 1 klein
doosje, in doos
EUROPA , diverse collecties en partijen van vele landen, in 9 insteekboeken, in
doos
WORLD HERITAGE, very attractive heritage lot within many surprises like nice
Asia, Europe and South America, on request of the vendor sold as one lot,
carefull inspection recommended, in 40 albums and loose, in 3 removal boxes
WERELD NALATENSCHAP, zeer aantrekkelijke nalatenschap waarin veel
verrassingen aanwezig zijn met onder meer leuk Azië, Europa en Zuid Amerika,
op verzoek van de erven als een geheel aangeboden, uiterst zorgvuldig
bezichtigen, in 40 albums en los, in 3 verhuisdozen
NEDERLAND EN OVERZEE FDC'S , collecties fdc's van Nederland vanaf E9
waarbij ook veel kinderblokken, Antillen en Suriname vanaf het begin, totaal
ca.2000 fdc's, in 3 albums en 3 doosjes, in doos
MOTIEF SCHILDERIJEN , maximumkaarten Wereld waarbij oudere, in doosje
FRANKRIJK EN KOLONIEN , authentieke partij met veel klassiek maar ook
moderner postfris, hoge cataloguswaarde, in 2 albums/schriftjes en iets los, in
doosje
MONACO , grote vnl. postfrisse partij incl. veldelen, hoge cat.waarde, op
kaartjes, in doosje
ENGLISH COLONIES , nice collection with good material mainly unused, also
never hinged, very high cat. value, in 21 small books, in box
EUROPA, partij met zeer veel beter materiaal van o.a. Duitsland vnl. gebruikt,
op blaadjes uit rondzendboekjes, zorgvuldig bezichtigen!, met een enorme
cataloguswaarde, in doosje
BENELUX , lot met zegels en brieven waarbij van Luxemburg veel brieven, in
Kabe album en los, in doosje
ENGLISH COLONIES , 3 books full with mostly all unused material incl. modern
issues, carefull inspection needed, in 3 albums, in box
NEDERLAND 1980 T/M 2004 , partij modern met veel blokken, velletjes en
jaarpakketten, zeer hoge frankeerwaarde, in doosje
ENGLISH COLONIES , nice collection mostly unmounted mint with many better
sets, enormous cat.value, in 20 small books, in box
WERELD 1880-1950 , leuke uitzoekpartij met vnl. ongebruikt/postfris materiaal,
zeer hoge cataloguswaarde, in pergamijnzakjes, in doosje
NEDERLAND AUTOMAATBOEKJES, grote handelsvoorraad tussen nr. 1 en 49
in aantallen waarbij ook de betere nummers 6 en 9, ca. 800 boekjes, zeer hoge
cataloguswaarde, in schoenendoos
NEDERLAND FDC'S , nrs. 62 t/m 135, 10x compleet aaneensluitend,
cataloguswaarde €3789,=, in doosje
BULGARIJE , onoverzichtelijke partij met veel doubletten waarbij veel klassiek
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in zakjes etc., enorme cataloguswaarde, in albums en los, in doos
DUITSLAND , lot postwaardstukken (on)gebruikt en brieven, veelal Reich en
Staten, in doos
NEDERLAND PROVINCIEVELLETJES , 5 complete sets van de 12 Provinciën,
in de officiële mapjes, in doosje
NIEUWTJES WEST EUROPA, veelal postfrisse nieuwtjes van Nederland en
iets Antillen, ook iets Bulgarije en Oostenrijk verder iets Duitsland, netjes
gesorteerd los en in zakjes met de aanwezige lijsten met aantallen en
cat.waardes, groot aantal w.o. veel blokjes en velletjes, en iets vellen van 100
ex., in doos
WERELD , rommelige doch interessante partij waarbij o.a. veel China, goed
bezichtigen aanbevolen, in Yvert album, 3 insteekboeken en veel los, in doos
FRANKRIJK , (on)gebruikte/postfrisse diversen waarbij ook nieuwtjes, in 8
albums en iets los, in doos
WERELD NALATENSCHAP , zeer leuke nalatenschap met o.a. veel Engeland
en Koloniën en Scandinavië, waarbij veel dure zegels en series, in 7 albums en
los, in doos
DUITSLAND , diverse partijen, collecties en restanten waarbij veel beter
materiaal, enorme cataloguswaarde, in 20 albums/insteekboeken, in doos
ENGELSE KOLONIEN , mooie collectie van A t/m Z met veel mooi materiaal,
meest ongebruikt, in 9 albums, in doos
VATIKAAN , (on)gebruikte/postfrisse winkelvoorraad met hoge
cataloguswaarde, in 6 stockboeken, in doos
WERELD , diverse collecties waarbij o.a. leuk Azië en Nederland, in 3 oude
albums, 3 kleine insteekboekjes en 1 kistje, in doos
NEDERLAND , collectie postzegels, combinaties, fdc's, maximumkaarten,
EDB's en EDK's, veel frankeergeldig materiaal, in 10 albums/boeken en iets los,
in doos
BULGARIJE NALATENSCHAP , een gedeeltelijke tentoonstellingscollectie met
zeer uitgebreid opgezet vnl. oud materiaal, zelden zo gespecialiseerd
aangeboden, enorme cataloguswaarde, in 10 albums, in doos
ISRAEL , deelcollectie en diverse doubletten vnl. postfris, tevens fdc's, in 6
albums en los, in doos
WERELD, grote partij souvenierboekjes/relatiegeschenkmapjes welke vaak aan
hoogwaardigheidsbekleders cadeau werden gedaan, waarbij veel beter
materiaal van o.a. Azië, zeer interessant geheel, in doos
ZUID AFRIKA , groot lot met vele landen, ook fdc's etc., hoge cat.waarde, los en
in zakjes etc., in doos
JAPAN POSTALCARDS , lot with ca.500 ex. postalcards with different cancels,
in box
NEDERLAND PTT MAPJES EN FDC'S , PTT mapje 1/160 met daarbij tot nr.61
ook de zegels extra en fdc's vanaf E34 t/m 114 en fdc's Nederlandse Antillen
vanaf E5, in 3 albums en los, in doos
NEDERLAND JAARPAKKETTEN 1976 T/M 1994 , 1976 t/m 1990 allen 2x en
1991 t/m 1994 alle 1x incl. supplementen, totaal 36 ex., in doosje
FAROER 1975-1995 , alle jaarpakketten compleet, in doosje
ENGELSE KOLONIEN , (un)used mostly classic old lot from the English
Colonies incl. nice Hong Kong, further some classic England loose, in ca.70 old
"gelopen rondzendboekjes", partly taken apart, in small box
VERENIGDE NATIES , grote partij zegels en fdc's, enorme aanschafwaarde, in
4 albums, 2 doosjes en los, in doos
NEDERLAND EN OVERZEE FDC'S , grote collectie waarbij ook veel speciale
uitgaven zoals "W"nummers etc., in 9 albums en doosje, in doos
NEDERLAND PROVINCIEVELLEN , 21 complete postfrisse sets van 12
Provinciën, interessant voor belegger!, in doosje
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NEDERLAND PTT-MAPJES EN JAARPAKKETTEN , partij met ca. 750 PTTmapjes en ca. 20 jaarpakketten, zeer hoge frankeerwaarde, in 2 dozen
NEDERLAND EN OVERZEE/BELGIE , fdc's en diverse andere poststukken,
grote collectie, in 16 fdc albums en 3 dozen doubletten en diversen, in 2 dozen
OOST EUROPA , (on)gebruikt/postfris lot waarbij veel motief, in 18
albums/insteekboeken en 2 mappen, in 2 dozen
U.S.A STARTING 1889 , large lot letters with old frankings and many first day
covers, in 6 albums, binders and many loose, in big box
RUIMTEVAART , (on)gebruikte/postfrisse uitgebreide collectie waarbij ook
honderden poststukken, waarbij schaars materiaal, in 7 albums, 2
insteekboeken en 1 koffertje, in doos
WEST EUROPA VANAF 1841, (on)gebruikte/postfrisse landencollecties van de
West Europese landen en de voormalige Nederlandse Koloniën. Diverse landen
zijn goed vertegenwoordigd incl. de blokken en dergelijke, opgezet in 27 Davo
albums en 19 stockboeken met diversen, in 3 dozen
WERELD, gigantische uitzoekpartij waarbij veel beter materiaal met o.a. goed
Azië etc., verrassingen gegarandeerd, zeer zorgvuldig bezichtigen!, in 14
albums en iets los, in doos
WERELD , diverse partijen en collecties waarbij aardig Nederland en Overzee,
in 15 albums, insteekboeken en los, in doos
RUSLAND , grotendeels gebruikt na 1960 waarbij veel motief, in 13 albums of
insteekboeken en map, in doos
ENGELSE ROYALTY , Silver Jubilee, Rowland Hill etc., lot covers en zegels
etc., in 7 albums en stockboeken, in doos
NEDERLAND EN OVERZEE FDC'S 1950-2003 , gigantische collectie fdc's
waarbij veel doubletten, ook oudere nummers, zeer hoge cataloguswaarde, in
18 fdc albums en los, in 2 dozen
KROATIE , enorme groothandelsvoorraad in vellen/veldelen en blokjes met een
ongelovelijke cataloguswaarde, in 7 vellenboeken/banden, in doos
MOTIEF VISSEN, (on)gebruikte/postfrisse enorme collectie vissen incl.
schelpen etc. De collectie bestaat zowel uit de oude zegels en series en is
helemaal bijgehouden tot en met het moderne deel incl. blokjes, velletjes etc.,
ook de betere zegels en series zijn aanwezig van o.a. Engelse Koloniën met de
hoge waardes en zeldzame zegels van China, Afrika, Arabische landen en Zuid
Amerika. De collectie is verzameld op type vis en is in 50 jaar verzamelen
bijeengebracht, grootste collectie vissen ooit door ons geveild, opgezet op groot
aantal kaartjes en 14 boeken en iets documentatie, in 7 dozen totaal(ca.100kg.)
NEDERLAND 1852-2000, (on)gebruikte/postfrisse grote collectie waarbij
collectie blokken, fdc's, E.D.B.'s, maximumkaarten en jaarcollecties, ook veel
postfrisse blokjes/velletjes tevens gebruikte collectie met o.a. 1 t/m 46 compleet
en 105, automaatboekjes postfris etc., alles uitgebreid gespecificeerd op lijsten
26 pagina's met een cataloguswaarde van 26.542€(2005) en diverse extra's,
niet geteld, gesorteerd, in 9 plastic kisten
WORLD, very huge lot with a lot United Europa Cept, with many better and
expensive stamps, sets and blocs, a gigantic cat. value, good viewing
recommended, in 77 mostly luxe albums and stockbooks, in 7 boxes WERELD,
zeer grote partij waarbij heel veel Verenigd Europa Cept, voorlopers en
meelopers met zeer veel betere en dure zegels, series en blokken, met een
gigantische cataloguswaarde, goed bezichtigen!, in 77 veelal luxe
albums/insteekboeken, in 7 dozen
VERENIGD EUROPA , groot aantal fdc's inclusief Luxemburg 1956
onbeschreven, in 3 albums en veel los, in verhuisdoos
EUROPA EN OVERZEE , waarbij ansichtkaarten van Frankrijk, in 9 albums, in
doos
NEDERLAND PTT MAPJES EN JAARPAKKETTEN 1982-2004 , PTT mapjes 1
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t/m 295 compleet en Jaarpakketten 1987 t/m 2003 complet, tevens kleine
gebruikte collectie NOR, in 10 albums en los, in doos
WERELD NALATENSCHAP , van vele landen waarbij goed Azië en Nederland,
goed bezichtigen, in 52 albums/insteekboeken en iets los, in 3 dozen
LITERATUUR NEDERLAND EN DENEMARKEN , Nederland, 16 ex. van Balen
Blanken 1e emissie en Denemarken zeer veel literatuur ook van Deens West
Indië etc., in grote doos
NEDERLAND , fdc's en speciale stempels collectie in album en veel engros, in
4 doosjes, zeer groot aantal, in doos
WERELD , waarbij ook veel postfris materiaal, in 22 insteekboeken, in doos
WERELD , waarbij ook veel Nederland postfris, in 26 albums, insteekboeken en
in 1 klein doosje, in 2 dozen
WERELD , (on)gebruikte/postfrisse collecties en poststukken, diverse collecties,
doubletten en restanten w.o. motief, Nederland, Jaar van het Kind en
Zwitserland, in 27 boeken en banden en los oud en nieuw materiaal, in 3 dozen
NEDERLAND EN OVERZEE/DUITSLAND , grote partij met veel (restant)
partijen, collecties, voorraden etc., ook veel fdc's en modern postfris van
Duitsland o.a. partij veel Duitse Reich, ook her en der duurdere zegels te
vinden, tevens set handboek der postwaarden in 3 banden, verrassingen zijn
absoluut te vinden in deze partij, in 4 albums en stockboeken en veel los, in 5
dozen
WERELD , grote collectie van A t/m Z, opgezet in 20 ordners, in 3 dozen
WERELD , veelal volle boeken met doubletten waarbij ook leuk beter materiaal,
in 36 insteekboeken, albums en los, in 2 verhuisdozen
BELGIE, 1, 10 Centimes brun bistre in blok van vier pos. 119-120 en 129-130,
ongebruikt met volledige orginele gom waarvan de onderste zegels postfris
doch lichte vouw overigens bijna pracht ex., geen prijs genoteerd in OBP
catalogus, cert. Soeteman 2005, waarschijnlijk enig bekende blok met volledige
originele gom, een grote RARITEIT !!!
BELGIE , 2, 20C blauw(4x) met diverse stempels, gebruikte pracht ex.
BELGIE, MO2, 1860 Moens, 20c met rode streep, ongebruikt grotendeels
zonder gom, goed- tot breedgerand pracht ex., schaars !!
BELGIE, 3, 10ct bruin in strip van 5 en los ex., op complete briefomslag, 1855
BELGIE , 13, 1c. groen, tanding 12½, in blok van 6, gebruikt, pracht ex.
BELGIE , 16A, 40ct karmijnrood, in zeer frisse kleur, in blok van 8, gebruikt,
pracht ex.
BELGIE, 37A, 5Fr. lichtbruin, ongebruikt, plakkerrestje overigens pracht ex.
BELGIE, 164A, velletje van 10ex., 25c blauw 1919 Luik, bevrijdingszegels,
plakkertjes op velrand, alle zegels postfris pracht ex., in map
BELGIE , 390 en 392, 75c+25ct olijfzwart en 1 F+25ct paarsroze complete
velletjes van 20 stuks ongebruikt met vnl. postfrisse zegels, in map
USA/SHANGHAI, a complete letter send by local post on 31 oct. to post-office
USA in Shanghai, from there send via San Francisco on 21 nov. to New York
and on 30 nov. received in Reichenberg (Austria) on 12 dec. 1896, VERY RARE
AND SELDOM OFFERED ITEM !!
Mixed franking, 4ct Imperial Post with 4cts Hong Kong on postalcard to Belgium,
1899
Mixed franking, 1ct and 2ct Imperial Post together with red overprint China on
5c France (2x) on 1ct red postal card with several cancels to Germany, 1900
Mixed franking, Imperial Post with China overprint on 10ct France viewcard from
Shanghai to Germany, 1900
Mixed franking, 1ct and 2ct Imperial Post with China overprint on 10ct. France
via Hong Kong to Batavia, 1901
2 Different postalcards with foreign postoffices in China stamps and Chinese
Imperial poststamp(incl. U.S.P.O. and Russian and Japanese occupation), 1902
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1ct and 2ct Imperial Post, additional franking on 1ct postalcard to Italy, 1904
Imperial Post, 3 bisected letters: 1 on 1ct bisected Chungking and 1 ex.
Foochow, also registered letter from Yungyang
Chinese overprint in red on 1sn. and in black on 3sn. Japan, on postalcard from
Pangtsun to Germany, 1901
5cts(2x) and 20cts from Tientsin with Ausland registered label StuttgartMunchen, on envelop, 1915
Inflation period with $ 17.000,= franking on envelop to Germany, 1949
Damaged by Sea Water cancel on Chinese airmail envelop to British zone,
Germany
Registered cover from Shanghai to Singapore franked with $ 6.700,= S.G. 1414,
1417 (3x) and 1453a, 1950
Michel Bloc 8, 3Y. multicoloured dancer bloc, unmounted mint, with the original
black spots on back not on the stamp, fine
Michel Bloc 19, 2Y. multicoloured, unmounted mint, fine
Issues of the border areas, 4 franked letter S, ca. 1950
Emergency Postal Service Shanghai, 5 coupons for $1,=, booklet with 2
coupons still included
S.G. 1064, 10c on 1$, green, without gum, fine, scarce
S.G.1067, 10c on $20 red, without gum, fine, scarce
Gold yuan surcharge 3$ on $502, bloc of four with misprint, overprint on
reverse, without gum, fine, 1949
East China, $40,00 postcard with cancel 'East China Military Post', 1950
Tongku Deutsche Post, 1901, cancel on view fieldpostalcard to Beyreuth
Feldpost 2 cancels on feldpost picture postalcard with also blue Kaiserliche
Marine cancels, 1901
Fieldpost, Ost-Asiatische expeditions corps cancels on picture postalcards(2
different cards)), 1901
Chinese memorial postalcard with 5 different foreign postoffices in China
stamps and Chinese Imperial Post stamps with different cancels, 1902
"S.B. Armee oberkommando in Ostasien", cancel in lilac on picture postal card,
1900
"S.B. ostas exped II Bat 6 inf.-regmts", cancel and Ostasien cancel in picture
postalcard, 1901
"S.B. ostas Besatz Brigade Bauverwaltung" cancel on envelope franked 5 pfg in
pair from Tientsin, 1902
3A, India with C.E.F. overprint on postalcard with "S.B. ostas exped
eisenb.Baukampp" cancel in bleu (India F.P.O. in China) rare, 1901
2 different ex. from Peking Deutsche Post, with S.B. cancels, 1901/1903
British Indies forces in China(no.13) envelop with pair ½A green with C.E.F.
overprints, 1900
20C France Napoleon 4 ex. on letter from French Office Shanghai, to Bordeaux,
1868
20C France Napoleon 4ex. and 30C, 1ex. on letter via Suez and Hong Kong to
Shanghai, 1860
Chine inverted overprint on 10C France postalcard
20Pf., Reich 2 ex. mit Marine Schiffspost mit Stempel auf Briefumschlag, 1897
3Pf. Reich, in strip of 5 and 5Pf., with marine Schiffpost nr. 35 cancels on
envelop, 1901
5 Pf. Reich, additional franked on 5Pf. and 5Pf. Postcard with replay, really
used, 1901
KIAUTSCHOU , 5 Pf. additional franked on Japan 1½ Sen, blue postcard from
Tsingtau to Berlin, 1902
TIENTSIN overprint on Italian Stamps Michel 48/56, complete set in blocs of
four, mostly fine, never hinged, in blocs very rare !!
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U.S POSTAL AGENCY IN CHINA , Scott K.1/K16, complete set 16ex., 1ct/$2,
unused, mostly fine
U.S POSTAL AGENCY IN CHINA , Scott K1/K16 complete set 16ex., and
K17/K18, set 2 ex., unused, fine
U.S POSTAL AGENCY IN CHINA , Scott K1, 2cts on 1ct green platebloc of 6
with plate no. 9479, never hinged, superb
U.S POSTAL AGENCY IN CHINA , Scott K17 2cts on 1ct green plateboc of 6
with plate no. 10599, unused, fine
MANDCHUKUO , 9 letters with interesting frankings/overprints with descriptions
according to Kei, 1946
TAIWAN , Michel 143A/147A and 165/168, 2 complete sets mostly fine, without
gum
TAIWAN , Michel 155A/160A, 3th Ann. set, 0.10$ upto $5 complete set
imperforated and perforated, mostly fine, without gum
BAYERN , 1Type Ia, 1 Kr. schwarz, ungebraucht mit echter gummierung,
allseitig breitrandig und in fehlerfreier saubener Erhaltung, Falzreste sonst
Prachtstück, Attest Joh.Ulrich Schmitt
BAYERN , 2 type Ia, 3Kr. preussischblau, mit seltenem offenem
Mühlradstempel 325, breitrandig, Prachtstück
BAYERN , 2 type Ia preussischblau, mit seltenem offenem Mühlradstempel 418,
gut gerandet, Prachtstück
BAYERN , 18, 12 Kr. hellbraunviolet ungebraucht, gummi etwas gelbig, sonst
breitgerandet, Prachtstück, signiert Brettl
BAYERN , 26X, 12 Kr. dunkelbraunpurper, enge Rauten ungebraucht,
Prachtstück
BAYERN , 27Xb, 18Kr. zinnoberrot, enge Rauten, gebraucht, Prachtstück
BAYERN , 28X, 9Kr. braun, enge Rauten, gebraucht, Prachtstück
BAYERN , Flugpostmarke FI, 25 Pf. blau ungebraucht, Prachtstück
BRAUNSCHWEIG , 13A, 1/3 Sgr./4 Pf. schwarz auf weiss ungebraucht, signiert
Thier und Keiser, Prachtstück
HANNOVER , 18, 10 Gr. dunkelgrünlicholiv, breitrandig ungebraucht
Prachtstück
PREUSSEN , 6bx, 1Sgr. karmin auf dünnen Papier, Ringstempel 103,
breitrandig, Prachtstück
PREUSSEN , 8bx, 35Sgr. orangegelb auf dünnen Papier, Ringstempel 304,
Prachtstück
PREUSSEN , 11ax, 2Sgr. grauultamarin auf dünnen Papier gebraucht,
breitrandig, Prachtstück
PREUSSEN , 12ax, 3Sgr. gelblichorange auf dünnen Papier, Stempel Coln,
gebraucht, breitrandig, Prachtstück
SCHLESWIG HOLSTEIN , 1/2, ingebraucht, 1 S. ohne gummi, 2 S. mit gummi,
gut gerandet, Prachtstück
THURN UND TAXIS , 18, 5Gr. braunpurper, gebraucht, signiert Thier, links
angeschnitten, sonst Prachtstück
THURN UND TAXIS , 26, ¼Gr. schwarz gebraucht, sehr breitrandig,
Kabinettstück, signiert George Bühler
THURN UND TAXIS , Mi.48, 1 Sgr. roze, kompletter Bogen zu 150 Marken,
postfrisch, Oberrand beschadigt und einige Marken gekrankt, ein Marke gefleckt
sonst Prachtstück
WURTTEMBERG , 9b, 9Kr. dunkelrotlichkarmin gebraucht, signiert Mundus
Baden, 2 Seiten angeschnitten, sonst Prachtstück
WURTTEMBERG , 11a, 1 Kr. braun ungebraucht, gut gerandet, Prachtstück
WURTTEMBERG , 29, 18 Kr. gelborange ungebraucht, fast Prachtstück
WURTTEMBERG , 42, 70 Kr., rotlila, ungebraucht ohne gummi, breitgerandet,
Prachtstück, fotocertifikat Philatelic Foundation

1078

€ 200

1079
1080

€ 150
€ 500

1081
1082

€ 100
€ 50

1083
1084
1085

€ 85
€ 50
€ 75

1086
1087
1088
1089
1090
1091

€ 200
€ 60
€ 60
€ 80
€ 70
€ 60

1092
1093

€ 80
€ 150

1094
1095
1096

€ 40
€ 70
€ 350

1097

€ 125

1098
1099
1100

€ 800
€ 250
€ 100

1101
1102

€ 50
€ 60

1103
1104
1105

€ 100
€ 100
€ 50

1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113

€ 70
€ 40
€ 60
€ 75
€ 100
€ 75
€ 150
€ 50

1114

€ 50

1115
1116
1117

€ 80
€ 50
€ 50

1118

€ 50

WURTTEMBERG , 42b, 70 Kr. braunpurper, ungebraucht, gut gerandet, fast
Prachtstück, signiert Thier
27b, 9Kr. mittelrotbraun, gebraucht, Prachtstück
28, 18Kr. okerbraun, gebraucht, enige Zähne oben kurzer, sonst Prachtstück,
selten
30, 9 auf 9Kr. rotlichbraun, gebraucht, Prachtstück
43 Pf.III, 25Pf. braun, ungebraucht, Plattenfehler "Einbruck in das Markenbild
mitte unten", Prachtstück
44aI Frühauflage, 50Pf. graugrün, ungebraucht fast postfrisch, Prachtstück
45ca, 3Pf. hellocker, postfrisch, Prachtstück, signiert G.Zenker
49b, 25 Pf. gelblichorange, Viererblock ungebraucht, 2 Marken postfrisch,
signiert Wiegand, Prachtstück
69b, 3Pf. braunocker, postfrisch, Prachtstück
105a, 10+5Pf. rot gebraucht, Prachtstück, signiert Gusner und Infla
110, 30Pf. lila/rot, Plattenfehler I "Jahreszahl 1019 statt 1919", gebraucht
112b, 40Pf. dunkelgrün, postfrisch, Prachtstück, signiert Infla
118a, 2,50Mk. rosalila, gebraucht, mit Bogenrand, Prachtstück, signiert Infla
332Ab, 5Mrd. auf 2Mio.M. schwärzlichbraunviolett, postfrisch, signiert Infla,
Prachtstück
381, 50Pf. orangerot, postfrisch, Prachtstück, signiert Schlegel
425Y/429Y, Nothilfe Satz in Viererblocks postfrisch, 25 Pf. 2 Werte Falte, sonst
Prachtstück
463/464, Nothilfe satz mit Aufdruck, Viererblocks postfrisch, Prachtstück
493, 60Pf. rotlichlila/grauschwarz, postfrisch, Prachtstück
496, 1M. rot Chicagofahrt, postfrisch, (nicht reichend perfekt fur Attest),
Prachtstück
IV/V, 10 Pf. mit aufdruck 1M "Gelber Hund" und "E.E.L.P" ungebraucht, fast
Prachtstück
Block 2 Nothilfe postfrisch, leichte Eckfalte, sonst Prachtstück
Block 2 Nothilfe, ungebraucht, nachgummiert und leichte Falte
Block 3 Ostropa, ungebraucht mit gummi, etwas bräunlich verfärbt, sonst
Prachtstück
Block 5/6 Olympische Spiele, postfrisch, Prachtstück
R1W, Zusammendrucke, Reklame grün + 5Pf., waagerechtes Paar postfrisch,
leicht stockfleckig
R2aW, R15S, Reklame grün + 5Pf., 2 Paare ungebraucht, fast Prachtstück
R11W, Reclame grün + 5Pf., waagerechtes Paar ungebraucht, Prachtstück
R12aW, Reclame grün + 5Pf., waagerechtes Paar gebraucht, enige kurze
Zahne
W9/W11, S6/S8, 6 Paare ungebraucht, Prachtstück
W11, 7½Pf. orange und 15Pf. violet, waagerechtes Paar postfrisch, Prachtstück
H.Blatt 20 mit 4x 7½Pf. und 2x 5Pf. postfrisch, Prachtstück
H.Blatt 54/55Y, zwei 8-er Blocks, Nothilfe 5Pf. und 10Pf. postfrisch, Prachtstück
56, Zierfeld mit 8Pf. Nothilfe, senkrechtes Paar ungebraucht, Prachtstück
S58, Nothilfe 8Pf. mit Anhang, senkrechtes Paar postfrisch, Prachtstück
S63, Nothilfe 8Pf, in Dreierstreifen mit Anhang ungebraucht, Prachtstück
W31, W33, 15Pf. Nothilfe mit Anhang, 2 senkrechte Paare ungebraucht,
Prachtstück
S81, S83, 8Pf. Nothilfe mit Zierfeld, 2 senkrechtes Dreierstreifen ungebraucht,
Falzreste, sonst Prachtstück
WZ5, S93, S95, 8Pf. Nothilfe mit Zierfeld in 3 Streifen ungebraucht, Prachtstück
1A, Halbambtliche Flugmarke, violet ungebraucht ohne gummi, Prachtstück
12, Halbambtliche Flugmarke, 2 GM dunkelblau/graubraun postfrisch, einige
kurze Zähne, sonst Prachtstück
DEUTSCHE POST IN CHINA , Mi.1b, 3Pf. gelbbraun mit diagonalem Aufdruck
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China, ungebraucht, signiert Bothe, Prachtstück GERMAN POST IN CHINA, ,
Mi.1b, 3Pf. yellowbrown with diagonal cancel China, unused, signed Bothe,
extremely fine
DEUTSCHE POST IN CHINA , Mi.4I, 1II und 2II, vertikale Paren mit
zwischensteg, postfrisch, Prachtstück GERMAN POST IN CHINA, Mi.4I, 1II and
2II, gutterpair, never hinged, extremely fine
DEUTSCHE POST IN CHINA , 7 type II, 5Pf. auf 10Pf. karmin mit steilem
aufdruck China ungebraucht, Prachtstück, signiert Friedemann GERMAN POST
IN CHINA, 7 type II, 5Pf. auf 10Pf. carmine with steep cancel China, unused,
extremely fine, signed Friedemann
DEUTSCHE POST IN CHINA , 7II(1.Auflage), 5Pf. auf 10Pf. karmin mit steilem
Aufdruck China gebraucht, Prachtstück, signiert A.Diena und Gebr. Senf und
Attest Hans Bothe GERMAN POST IN CHINA, 7II(1.issue), 5Pf. on 10 Pf.
carmine with steep cancel China, used, extremely fine, signed A.Diena and
Gebr. Senf and cert. Hans Bothe
DEUTSCHE POST IN CHINA , 7BI, 5Pf. auf 10Pf. rot, diagonaler Aufdruck,
leicht bräunlich GERMAN POST IN CHINA, 7BI, 5Pf. on 10Pf. rood, diagonal
cancel, slightly brown
DEUTSCHE POST IN CHINA, 8, 3Pf. olivbraun mit schrägem
Handstempelaufdruck China, Postfrisch, Prachtstück, signiert Bothe und Attest
David Brandon, selten GERMAN POST IN CHINA, 8, 3Pf. olivebrown with
"schrägem Handstempelaufdruck China", never hinged, extremely fine, signed
Bothe and cert. David Brandon, seldom offered
DEUTSCHE POST IN CHINA, 8, 3 Pf. olivbraun mit Handstempelaufdruck,
postfrisch, Prachtstück, verschiedene Siegnierungen GERMAN POST IN
CHINA, 8, 3Pf. olivebrown with "Handstempelaufdruck", never hinged,
extremely fine, different signatures
DEUTSCHE POST IN CHINA , 9, 5Pf. grün mit schrägen Handstempelaufdruck
China gebraucht, Prachtstück, signiert George Bühler GERMAN POST IN
CHINA, 9, 5Pf. green with "schrägen Handstempelaufdruck China", extremely
fine, signed George Bühler
DEUTSCHE POST IN CHINA, 10, 10Pf. karminrosa mit Handstempelaufdruck
postfrisch, Prachtstück, verschiedene Signierungen GERMAN POST IN CHINA,
10, 10Pf. carminepink with "Handstempelaufdruck", never hinged, extremely
fine, different signatures
DEUTSCHE POST IN CHINA , 10, 10Pf. rot mit schrägem
Handstempelaufdruck China, Stempel "Tienstsin 24/1-01", Kabinettstück,
signiert Thier und Befund Jakubek GERMAN POST IN CHINA, 10, 10Pf. red
with "schrägem Handstempelaufdruck China", cancel Tienstsin 24/1-01,
superbe ex., signed Thier und Befund Jakubek
DEUTSCHE POST IN CHINA , 11, 20Pf. ultramarin mit schrägem
Handstempelaufdrück China gebraucht, Prachtstück, signiert Ebel und Richter
GERMAN POST IN CHINA, 11, 20Pf. ultamarine with "schrägem
Handstempelaufdrück China", used, extremely fine, signed Ebel and Richter
DEUTSCHE POST IN CHINA, 12, 30Pf. rotorange/schwarz mit schrägem
Handstempelaufdrück China, mit zentrischen "Tientsin 27/1-01"auf Briefstück
(Marke zur Prüfung gelost und mit Falz befestigt), signiert Pfenninger und Thier,
Kabinettstück GERMAN POST IN CHINA, 12, 30Pf. redorange/black with
"schrägem Handstempelaufdrück China", with centric "Tientsin 37/1-01", on
piece(stamp taken of for inspection and hinged), signed Pfenninger and Thier,
superbe ex.
DEUTSCHE POST IN CHINA, 13, 50PF. VIOLETT/SCHWARZ MIT
SCHRAGEM HANDSTEMPELAUFDRUCK CHINA, UNGEBRAUCHT FAST
POSTFRISCH MIT ORIGINAL GUMMI, GUT ZENTRIERT UND FEHLERFREI
FARBFRISCHES KABINETTSTUCK !! EINER DER SELTENSTE MARKE
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CHINA'S NUR EINIGE UNGEBRAUCHTE EXEMPLAREN BEKANNT !! MIT
ATTEST HANS BOTHE, AUGUST W. DRAHN, EDGAR MOHRMANN UND
SIGNIERT KOHLER, DRAHN UND BOTHE GERMAN POST IN CHINA, 13,
50PF. VIOLET/BLACK WITH "SCHRAGEM HANDSTEMPELAUFDRUCK
CHINA", UNUSED ALMOST NEVER HINGED WITH ORIGINAL GUM, WELL
CENTERED, WITHOUT ANY DEFECTS SUPERBE EX., ONE OF THE MOST
RARE CHINA STAMPS ONLY A FEW UNUSED COPIES KNOWN, WITH
CERT. HANS BOTHE, AUGUST W. DRAHN, EDGAR MOHRMANN UND
SIGNIERT KOHLER, DRAHN AND BOTHE
DEUTSCHE POST IN CHINA, 14, 80Pf. rotkarmin/schwarz auf rosa mit
schrägem Handstempelaufdruck China, Stempel "Tientsin a 1/1.01", auf
Briefstück, Kabinettstück, signiert A.Friedemann und Attest Franz Pfenninger
GERMAN POST IN CHINA, 14, 80Pf. redcarmine/black on pink with "schrägem
Handstempelaufdruck China", cancel "Tientsin a 1/1.01", on piece, superbe ex.,
signed A.Friedemann and cert. Franz Pfenninger
DEUTSCHE POST IN CHINA , 27 type III, 5 Mk. grünschwarz/rot, ungebraucht,
Prachtstück GERMAN POST IN CHINA, 27, type III, 5Mk. greenblack/red,
unused, extremely fine
DEUTSCHE POST IN CHINA , 27 type III, 5Mk. grünschwarz/rot, gebraucht,
Prachtstück, signiert Bothe GERMAN POST IN CHINA, 27 type III, 5MK.
greenblack/red, used, extremely fine, signed Bothe
DEUTSCHE POST IN CHINA , 27 type III, 5Mk. grünschwarz/rot, gebraucht,
Prachtstück, signiert Bothe GERMAN POST IN CHINA, 27 type III, 5Mk.
greenblack/red, used, extremely fine, signed Bothe
DEUTSCHE POST IN CHINA , 37b, 2½ Dollar auf 5Mk. grünschwarz/rot,
gebraucht, Prachtstück GERMAN POST IN CHINA, 37b, 2½ Dollar on 5Mk.
greenblack/red, used, extremely fine
DEUTSCHE POST IN MAROKKO , 16/18 type II, 1 bis 3Mk., fetter aufdruck,
gebraucht, fast Prachtstück, signiert
DEUTSCHE POST IN MAROKKO , 19 type III, 6 Pes.25 cts, auf 5 Mk.
ungebraucht, Prachtstück
DEUTSCHE POST IN MAROKKO , 19 type III, 6 Pes. 25Cts. auf 5Mk.
grünschwarz/rot gebraucht, Hinterseite leicht gefleckt, sonst Prachtstück,
signiert
DEUTSCHE POST IN MAROKKO , 19 type IV, 6Pes. 25Cts. auf 5Mk.
grünschwarz/rot, "fetter" Aufdrück gebraucht, signiert Bothe, Prachtstück
DEUTSCHE POST IN MAROKKO , 30A, 1Pes. 25Cts. auf 1Mk. karminrot,
26:17 Zähnungslocher, auf Briefstuck gebraucht, signiert Bothe(Doppelt),
Prachtstück
DEUTSCHE POST IN MAROKKO , 31/33, 3 Werte gebraucht, Prachtstück
DEUTSCHE POST IN MAROKKO , 42, 1 Pes. auf 80Pf.
karminrot/braunschwarz gebraucht, signiert Dr. Steuer(Doppelt), Prachtstück
DEUTSCHE POST IN MAROKKO , 45, 6Pes.. 25Cts. auf 5Mk. grünschwarz/rot
gebraucht, signiert Bothe, Prachtstück
DEUTSCHE POST IN MAROKKO , 57, 3Pes. 75Cts. auf 3Mk. violett, auf
Briefstück gebraucht, Prachtstück
DEUTSCHE POST IN MAROKKO , 58, 6Pes. 25Cts. auf 5Mk. grünschwarz/rot
auf Briefstück gebraucht, leichte Falte, sonst Prachtstück
DEUTSCHE POST IN TURKEI , 21 type II, Urmarke type I, 10 Piaster auf 2Mk.,
schwarzblau, A oben mit Dach gebraucht, signiert Bothe(Doppelt), Prachtstück
DEUTSCHE POST IN TURKEI , 23 type II, 25 Piaster auf 5Mk. gebraucht,
signiert Hoffmann Gieseke u.a., Prachtstück
DEUTSCHE POST IN TURKEI , 23 type IV, 25 Piaster auf 5Mk.
grünschwarz/rot, A oben mit Dach gebraucht, Prachtstück
DEUTSCHE POST IN TURKEI , 35a, 25 Piaster auf 5Mk. grünschwarz/rot
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gebraucht auf Briefstück, signiert Zobisch, Prachtstück
DEUTSCH-NEUGUINEA , Mitlaufer 41b, 10Pf. rot Pfennig-Ausgabe auf
Briefstück mit luxem Stempel Stephansort 1/7-98, sehr spät gebraucht,
Prachtstück
DEUTSCH-NEUGUINEA , 19, 5Mk. grünschwarz/rot gebraucht auf Briefstück,
signiert Zobisch, Prachtstück
DEUTSCH OSTAFRIKA , 21, 3 Rupien rot/grünschwarz gebraucht, signiert
Richter
DEUTSCH OSTAFRIKA , 29, 60 Heller karmin/schwarz auf rosa, Eckrandvierer
Block mit Stempel, enige Zähne gebrochen, sonst Prachtstück
DEUTSCH OSTAFRIKA , 37, 60H. karmin/schwarz gebraucht, signiert Zobisch,
Prachtstück
DEUTSCH SUDWESTAFRIKA , 3, 10 Pf. karmin, Viererblock postfrisch,
Prachtstück
DEUTSCH SUDWESTAFRIKA ,9, 25Pf. orange, Stempel "Keetmanshoop
29/5-00", erst am Juni amtlich ausgegeben), Prachtstück, selten
DEUTSCH SUDWESTAFRIKA , 22/23, 3Mk. und 5Mk. gebraucht, Prachtstück
DEUTSCH SUDWESTAFRIKA , 32Ab, 5 Mk. grünschwarz/karmin gebraucht,
kurzer Zahn, sonst Prachtstück, signiert Mansfeld
KAMERUN , 19, 5Mk. grünschwarz/rot gebraucht, Prachtstück, signiert Bothe
KAROLINEN , 1 type I, 3 Pf. gelbbraun mit diagonalem Aufdrück, Stempel
Ponape 5/4-00, Prachtstück, signiert Richter und Attest Ronald F. Steuer
KAROLINEN , 2 type I, 5Pf. blaugrün mit diagonalem Aufdrück, Stempel "Yap
Karolinen 7/2-01", Prachtstück, signiert Dr. Fischer und Attest Ronald F. Steuer
KAROLINEN , 5 type I, 25Pf. orange mit diagonalem Aufdrück ungebraucht,
Prachtstück, signiert Bothe(Doppelt)
KAROLINEN , 16/19, 1 bis 5 Mk. postfrisch, Prachtstück
KIAUTSCHOU, 2, 5Pf. auf 10Pf. karminrosa, seltene Type 6 Aufdrück in Type 2
mit dem "D"der Type 1(nur zweimal im Halbbogen) auf Karte, Stempel "Tsjinkau
Kiautschou a 2/8-10", Attest Dr. Friedrich F. Steuer, Prachtstück, selten
KIAUTSCHOU, 2, 5Pf. on 10Pf. carminepink, rare type 6 overprint in type 2 with
"D"type 1 on piece, cancel "Tsjinkau Kiautschou a 2/8-10", cert. Dr. Friedrich F.
Steuer, extremely fine, rare
KIAUTSCHOU , 15/16, 2Mk. und 3Mk., gebraucht, fast Prachtstück, signiert
KIAUTSCHOU, 15/16, 2Mk. and 3Mk., used, almost extremely fine, signed
KIAUTSCHOU , 17, 5Mk. grünschwarz/rot, gebraucht, signiert Gebr. Senf und
Pfenninger, Prachtstück KIAUTSCHOU, 17, 5Mk. greenblack/red, used, signed
Gebr. Senf and Pfenninger, extremely fine
KIAUTSCHOU, 26, 1½ Dollar schwarzviolett, Stempel "Tsingtau Kiautschou a
15/6-06", Prachtstück, Attest Ronald F. Steuer, selten KIAUTSCHOU, 26, 1½
Dollar blackviolet, cancel "Tsingtau Kiautschou a 15/6-06", extremely fine, cert.
Ronald F. Steuer, rare
KIAUTSCHOU, 27B, 2½ Dollar grünschwarz/rot, 25:16 Zähnungslocher,
postfrisch, Kabinettstück, signiert Pfenniger(Doppelt), selten KIAUTSCHOU,
27B, 2½ Dollar greenblack/red, 25:16 perforationholes, never hinged, superbe
ex., signed Pfenniger(Double), rare
MARIANEN , 1 type I, 3Pf.orangebraun mit diagonalem Aufdrück, Stempel
"Saipan 1/1-00", Prachtstück, signiert Kohler und Garantieschein Rudolf Rohr
MARIANEN , 2 type I, 5Pf. blaulichgrün, mit diagonalem Aufdruck, Stempel
"Saipan 1/1-00(Sorte II), Prachtstück, signiert Thier und Richter, Befund Michaël
Jäschke-Lantelme
MARIANEN , 3 type I, 10Pf. karmin mit diagonalem Aufdruck gebraucht,
Prachtstück, signiert Bothe
MARIANEN, 5 type I, 25Pf. orange mit diagonalem Aufdrück, Stempel Saipan
1/1-00, Prachtstück, signiert Thier und Richter, selten
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MARIANEN, 6 type I, 50Pf. lilabraun mit diagonalem Aufdrück, Stempel "Saipan
13/10-00", Prachtstück, Attest Ronald F. Steuer, selten
MARIANEN , 16+18, 1Mk. und 3Mk. gebraucht auf Briefstück, Prachtstück
MARIANEN , 19, 15Mk. grünschwarz/rot, gebraucht, Prachtstück, signiert Dr.
Lantelme,
MARSHALL-INSELN , 1 type II, 3Pf. olivbraun, Berliner Ausgabe, gebraucht auf
Briefstück, Prachtstück
MARSHALL-INSELN , 2 type II, 5Pf. blaulichgrün, Berliner Ausgabe gebraucht
auf Briefstück, Kabinettstück
MARSHALL-INSELN , 25, 5Mk. grünschwarz/rot, gebraucht, Prachtstück,
signiert Dr. Lantelme
SAMOA , 19, 5Mk. grünschwarz/rot, gebraucht, Prachtstück
TOGO , 16+18, 1Mk. und 3Mk., gebraucht, Prachtstück
TOGO , 19, 5Mk. grünschwarz/rot, gebraucht, Prachtstück, signiert Bothe
DEUTSCHES BESETZUNGSAUSGABEN 1914-1918 LANDESBOTENPOST
DER 10 ARMEE , 1/3, 30 und 60 Pf. und 40 auf 30 Pf. ungebraucht
Prachtstück, letzte Marke mit Attest Mikulski
DEUTSCHE SEEPOST OZEANREDEREI , 9/14, 5M. bis 50M. ungebraucht,
Prachtstück
DEUTSCHE ABSTIMMUNGSGEBIETE-ALLENSTEIN , 15Pf. karminbraun,
gebraucht, Prachtstück
DEUTSCHE ABSTIMMUNGSGEBIETE-ALLENSTEIN , I, 40Pf. karminrot, nicht
ausgegebene Marke, postfrisch, Prachtstück
DEUTSCHE ABSTIMMUNGSGEBIETE-MARIENWERDER , 24, 3Mk. auf 3Pf.
braun, Aufdrucktype b "Schräge M in Mark", Platte II Feld 27, auf
Einschreibenbrief, Prachtstück
DEUTSCHE ABSTIMMUNGSGEBIETE-OBERSCHLESIEN-OPPELNER
NOTAUSGABE , 19/20, 22 aufdruck C.I.H.S. in blau, gestempelt, signiert H.v.d.
Loo, 10 Pf. fehlt Zahn, sonst Prachtstück
DEUTSCHE ABSTIMMUNGSGEBIETE-OBERSCHLESIEN-OPPELNER
NOTAUSGABE , 20, 15Pf. siena/grünlichblau, mit Aufdruck C.I.H.S.,
ungebraucht ohne Gummi, Prachtstück
SAARGEBIET , 2a type IK, 2½Pf. olivgrau, Kopfstehende Aufdruck,
ungebraucht, Prachtstück, signiert Dr. Dub(Dobbelt)
SAARGEBIET , 16 type III, 80Pf. karminrot/grauschwarz auf Briefstück
gebraucht, signiert A.Burger
SAARGEBIET , 27a, 28b, 29, 1 bis 3Mk., gebraucht auf Briefstück,
Prachtstücke, signiert A.Burger
SAARGEBIET , 30, 5Mk. blau, gebraucht auf Briefstück, Prachtstück, signiert
A.Burger
SAARGEBIET , 31, 10Mk. grün, gebraucht auf Briefstück, Prachtstück, signiert
A.Burger
SAARGEBIET , 31 type I, 10Mk. gelbichgrün gebraucht, Abart "Kleines A in
Sarre", Prachtstück, signiert Dr. Dub
SAARGEBIET , 32, 5Pf. grün, aufdruckabart I "Tiefstehende I in Saargebiet"
postfrisch, Prachtstück
SAARGEBIET , 126, 50C. dunkelbräunlichrot, Plattenfehler IV "Punkt oben
links(Feld 42) gebraucht, Prachtstück
SAARGEBIET , 128/133, 40C. bis 3Fr. Gemälde gebraucht, Prachtstück,
signiert George Bühler
SAARGEBIET, 134, 10Fr. dunkelbraun, Stempel "Saarbrücken 6(St.Arnual)
21.1.29.13", Attest Christine Ney, Prachtstück, selten
SAARGEBIET , 151/157, Satz Gemälde gebraucht, Prachtstück, signiert
Hoffmann
SAARGEBIET , 161/167, Satz Burgen und Kirchen gebraucht, Prachtstück,
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signiert Hoffmann
SCHLESWIG , 19b/28b Satz mit Aufdruck blau, postfrisch, Prachtstück
DANZIG, 47/49, satz "Grosser Innendienst" ungebraucht, fast Prachtstück,
signiert, 60 Pf., Attest Karl Kniep
DANZIG , 99X, mk. rotlichorange/magenta, gebraucht, Prachtstück, signiert Infla
DANZIG , 100Ya, 50Mk. rot/gold, gebraucht, ohne Fehler, signiert Dr.
Dreschsner
DANZIG , 202, 10Pf. rot Plattenfehler I "Viereckiger Ausbuch links am linken
Turm", gebraucht, Prachtstück
DEUTSCHLAND-GENERALGOUVERNEMENT , IP IX, 6 Gr. blau, Farbprobe
nicht ausgegebene Marke postfrisch, signiert Jungjohann, Prachtstück
DEUTSCHLAND-GENERALGOUVERNEMENT , II/III, 24 Gr. braun
ungebraucht und 40 Gr. karmin postfrisch, signiert Jungjohann, Prachtstück
DEUTSCHLAND-GENERALGOUVERNEMENT, Lokalausgaben Warschau,
Handstempelaufdruck Poczta Powtancza 1944 mit diverse Prufungen und Cert.
Stefan Petriuk, postfrisch, prachtstück
SUDETENLAND , I/III, nicht ausgegebene Satz gezähnt postfrisch, 60h. fehlt
Zahn, sonst Prachtstück
NICHTAMTLICHE AUSGABEN BARSINGHAUSEN , S.Zd. 2, 3 Pf. braun, 2
Senkrechte Zusammendrucke in den Typen I und II in Viererblock, postfrisch,
Attest Hans Zierer
NICHTAMTLICHE AUSGABEN HERNNHUT , 1/7, 1 bis 12 Pf. ungebraucht und
20 Pf. (nicht ausgegeben) postfrisch signiert Zierer u.a., Prachtstück
DEUTSCHE BESETZUNGSAUSGABEN 1939-1945 ALBANIEN , 1/14 Satz
postfrisch, Prachtstück
DEUTSCHE BESETZUNGSAUSGABEN 1939-1945 ESTLAND PERNAU, 1
type I, 50 Kr. braun postfrisch, signiert Kirschke und Keiler, Prachtstück
DEUTSCHE BESETZUNGSAUSGABEN 1939-1945 FRANKREICH
ST.NAZAIRE , 1/2 satz ungebraucht ohne gummi, Prachtstück
DEUTSCHE BESETZUNGSAUSGABEN 1939-1945, FRANKREICH
ST.NAZAIRE, 2bU, 2 Fr. dunkelvioletbraun auf grün ungezähntes Eckrandstück,
ungebraucht ohne Gummi, signiert A.Brun, Prachtstück
LAIBACH , 1B/6B, satz ungezähnt ungebraucht, Prachtstück
LITAUEN , 5 K./1 R. Aufdruck Vilnius postfrisch, Prachtstück, Attest Gerhard
Krischke
LITAUEN TELSIAI , 8, 80 K. karmin ungebraucht, Prachtstück
RUSSLAND PLESKAU , 10/12, satz ungezähnte Probedrucke auf Kartonpapier
ungebraucht, Prachtstück
RUSSLAND PLESKAU , Block IX gebraucht, Prachtstück, signiert Krischke
ZARA , 25, 75 C. gelbbraun postfrisch, Prachtstück, signiert Ludin
DEUTSCHLAND FELDPOST INSEL LEROS , 11B blau mit Aufdruck
schwarzblauviolett ungebraucht, Prachtstück, signiert Mocler
DEUTSCHLAND-KRIEGS- UND PROPAGANDAFÄLSCHUNGEN , 30/31 Satz
von 2 Werte senkrecht zusammenhangend ungebraucht, Prachtstück
BAD NAUHEIM , 4/8 type II, Satz postfrisch auf graues Papier, Prachtstück
MEISSEN , 37B/38B, 8 und 12 Pf. geschnitten postfrisch, Prachtstück, signiert
NICHTAMBTLICHEN AUSGABEN ASCHAFFENBURG , IIAY, IIBX, IIIB, 3
Werte, Prachtstück
BIZONE , 99 type II, 3Mk. lila, postfrisch, Prachtstück
SOWJETISCHE ZONE OST-SACHSEN , 41, 12 Pf. rot, Randstück postfrisch,
signiert Richter
SOWJETISCHE ZONE THURINGEN , 112/115YY, Satz mit Spargummi,
dünnes Papier, gebraucht mit Versuchstempel, Prachtstück
SOWJETISCHE ZONE THURINGEN , Block IX Weinachten ungebraucht,
Prachtstück
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SOWJETISCHE ZONE THURINGEN , Block 4 Wiederaufbau postfrisch,
Prachtstück
SOWJETISCHE ZONE WEST-SACHSEN , Block 5X und 5Y Leipziger Messe
postfrisch, Prachtstück
SOWJETISCHE ZONE-ALGEMEINE AUSGABEN , Block 6 mit Spezialstempel
Goethe, Prachtstück
D.D.R. , Dienstmarken, C 16/30, Satz postfrisch, meist Prachtstück
D.D.R. , Dienstmarken, 31/45(84 Werte) Satz postfrisch, meist Prachtstück
BERLIN , 1/20 Satz mit schwarzen Aufdruck Berlin postfrisch, Prachtstück,
attest H.G. Schlegel
BERLIN , 21/34, Satz mit roten aufdruck Berlin ungebraucht meist postfrisch,
Prachtstück, Attest Heinz Girabowski
BERLIN , Block 1 Währungsgeschädigten postfrisch, leicht gelblich, sonst
Prachtstück
BERLIN , H-Blatt 1B/2B mit 10 und 20Pf. postfrisch, enige kurze Zähne
BERLIN , W1/3, W5, W9, W13, 6 streifen postfrisch, Prachtstück
ZUSAMMENDRUCKE , W10, W12, W14, W16, 4 waagerechte Dreierstreife
ungebraucht, Prachtstück
ZUSAMMENDRUCKE , W11, W15 ungebraucht, Prachtstück
ZUSAMMENDRUCKE , W18, W20,W22, W24, 4 waagerechte Dreierstreife
ungebraucht, Prachtstück
ZUSAMMENDRUCKE , W19, W23, S5, S6 postfrisch, 4 Paare, Prachtstück
ZUSAMMENDRUCKE , W34, W36, W38, W40 ungebraucht, 4 waagerechte
Dreierstreifen, Prachtstück
ZUSAMMENDRUCKE , SKZ1B, senkrechter Kehrdruck postfrisch, Prachtstück
ZUSAMMENDRUCKE , SKZ4, senkrechter Kehrdruck postfrisch, Prachtstück
ZUSAMMENDRUCKE , SZ5/SZ6, waagerechte Viererstreifen postfrisch,
Prachtstück
SAARLAND, 226/238zI, satz aufdruckmarken mit der abart 232 I/I(€600,=)
postfrisch, Prachtstück, Attest Klaus Hoffman
SAARLAND , 255/259, Satz Hochwasserhilfe gebraucht auf Briefstücke,
Prachtstück, signiert Hoffmann
SAARLAND , Block 1/2 Hochwasserhilfe, fast postfrisch, Prachtstück
SAARLAND , Block 1/2 Hochwasserhilfe ungebraucht, leicht fehlerhaft
ZONE BADEN , 46, 30Pf. blau, 2 Viererblocks mit Bogenrand und Plattenfehler
I und II, postfrisch, Prachtstück, I signiert Schlegel
BUND , 117/120, 139/140, 2 Sätze postfrisch, Prachtstück
BUND , 123/138, Posthornsatz, postfrisch, 40 und 60 bis 90 Pf., kleine
Zahnfehler, Attest H.G. Schlegel
BUND , 139 und 140(2x) auf Bildkarte mit spezialem Stempeln, Prachtstück
BUND , 177/196x, 2pf t/m 3dm Heuss-serie, postfrisch, Prachtstück
BUND , S7, Zierfeld und 20Pf. in senkrechtes Paar ungebraucht, Prachtstück
BUND , S14, S16, S22, S24, S30, S32, 6 senkrechte Dreierstreifen postfrisch,
Prachtstück
BUND , WZ3, 4 und 20Pf. Zusammendrucke, und Zierfeld in waagerechter
Dreierstreifen postfrisch, Prachtstück
BUND , WZ4, 6 und 10Pf. und 2 Zierfeldern in waagerechter Viererstreifen mit
HAN 16006-51 2 ungebraucht, unten etwas verstärkt, sonst Prachtstück
BUND , Blanco fdc mit Block 2 mit Berlin Stempel, selten, Prachtstück
ENGLAND , 1d, Mulready, in black (A23), with red Maltese cross, from Liverpool
to Amsterdam, 1840
ENGLAND , 1, 1d black (E-I), with red Maltese cross, on complete cover to
Andover, 1840
ENGLAND , 1d, red and 1s green 1847 issue almost very fine, on envelop from
Liverpool to New York, 1850
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ENGLAND , 183, 10 Sh., ultramarine, on piece, fine
ENGLAND , 212, £1 green Victoria, unused without gum, almost fine
ENGLAND , 212, £1 green Victoria with Belfast cancel, signed, fine
ENGLAND , 266, £1 dull blue-green, used, signed, fine
ENGLAND, 438, £1 black Puc-Pound in unmounted mint bloc of four with left
sheet margin, in superb quality, very rare
ENGLAND , 438, £1 black Puc-Pound, lightly hinged, fine
ENGLAND, 438, £1 black Puc-Pound overprint Specimen in red, lightly hinged,
in fine quality, rare
ENGLAND , 493/494 (2x) and 509/512, unmounted mint, fine
ENGLAND , X898a, 12½p 1982 light emerald, in unmounted mint imperforated
pair, fine
ENGLAND , Official O7, 1Sh. dull green, used, almost fine
ENGLAND , Official O9 and O10, 5Sh rose and 10Sh ultramarine I.R. OFFICIAL
with Specimen overprint, unused, almost fine
ADEN , 1/12, ½a upto 10r 1937, unused lightly hinged, fine
ANTIGUA , 1, 6d blue-green rough perf. 14 to 16, unused, fine, very nice copy
AUSTRALIA /NEW SOUTH WALES , 176, 5s rose-lilac perf. 13 with Specimen
overprint, unused very fine, not in S.G. catalogue
AUSTRALIA/TASMANIA , 144e, 1d vermilion, unused, fine, scarce !!
AUSTRALIA , 14, £1 brown and ultramarine, used, fine
AUSTRALIA N.W. PACIFIC ISLANDS , 85, £1 brown and ultramarine, unused,
fine
AUSTRALIA N.W. PACIFIC ISLANDS , 99, £1 chocolat and dull blue, unused,
fine
BECHUANALAND , 10/19, 1d upto 10sh 1887, unused, fine
BERMUDA , 118a and b, 5S. green and red yellow, unused, fine
BERMUDA , 12S6d., deep grey and brownish orange, unused, fine
BRITISH EAST AFRICA COMPANY , 3, 4a on 5d dull purple and blue 1890,
unused, fine
BRITISH GUIANA, 147, (1c) on 4c blue, with one horizontal bar and one vertical
bar, used, superb example, very rare !! cert. BPA London
BRITISH NEW GUINEA , Sanabria Semi-officials S1 en S2, unused no gum,
fine, cat. value Sanabria 175,=
BRUNEI , 51/59, 1c upto $1 Malaya-Borneo Exhibition overprints, unused no.
59 $1 unmounted mint, fine
CAPE OF GOOD HOPE, 14, 4d pale milky blue on laid-paper, used, fine
CEYLON , 11, 1s9d green 1857, unused, very fresh fine
CEYLON , 36, 1s9d light green (prepared for use but not issued), unused, fine
CEYLON , 178a, 5c on 4c rose surch inverted, unused, fine, no price in
catalogue mentioned, extremely rare !!
CEYLON , 320/322, 50r upto 500r overprint Specimen, unused, fine in very
fresh quality
CYPRUS , 27a, ½ on ½ Pi emerald-green, with large 2 at right, used, fine
CYPRUS , 102, £1 purple and black/red, unused, fine
CYPRUS , 102, £1 purple and black/red, unused, fine
CYPRUS , 102, £1 purple and black/red, unused, fine
CYPRUS , 123/132, 3/4pi upto £1 1928, unused, fine
DOMINICA , 5a, 1d lilac bisected vert. on part of cover, fine, very rare !!
FALKLAND , 49, 3s green 1904, unused, fine
FALKLAND , 67/68, 5s and 10s 1912, unmounted mint, fine
FALKLAND, 127/138, ½d upto 138, unused, fine, no. 131 is missing (cat. £
15,=)
FALKLAND, 136a, 5s black and yellow-orange, unused, fine
GAMBIA , 6, 4d pale brown, fine used, fine with wide margins
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GAMBIA , 7, 6d blue, fine used, fine with wide margins
GAMBIA , 8, 6d blue, unused without gum, fine with good margins
GIBRALTAR , 64, £1 deep purple and black/red, unused, fine
GIBRALTAR , 85, £1 dull purple and black/red with sheet margin, unused, fine
GIBRALTAR , 107, £1 red-orange on black, unused, fine
GOLD COAST , 102, £2 green and orange, unused, fine, very fresh !!
HONG KONG , 'Basel mission treasure', longbar cancellation on 1ct postcard,
locally used, 1905, very rare !!
LAGOS , 29, 10s purple-brown, fine used, fine
LEEWARD ISLANDS , 16, 5s green and blue, unused, fine, very fresh !!
MAFEKING , 17, 1d pale blue/blue, on paper, used, fine
MALTA , 140, £1 black and carmine WMK upright stamp, never hinged (signed
at the back FM cancel), fine
NAURU , 22/23, 5s and 10s De La Rue printing, unused, fine
NEW FOUNDLAND, 7, 6½d scarlet-vermilion, unused, fine, with certificate
Papadopoulos
NIGERIA , 12, £1 deep purple and black/red, unused, fine
NIGERIA/LAGOS , 27, 2s6d olive-black 1884, unused, fine, very fresh copy
RHODESIA , 160b, 7S.6d., carmine and pale blue, unused, some brown spots
otherwise fine
RHODESIA , 165, £1,= carmine-red and bluish black, used, fine, cert. David
Brandon
SIERRA LEONE , 15, 1s green 1873, unused, fine, very fresh
ST. HELENA , 112, 10s grey and olive-green, fine used, fine
ST. HELENA , 114/123, Centenary of British Colonisation 1934, unused, fine
ST. VINCENT , 33, ½d on half 6d bright green 1881, unused, fine
ST. VINCENT , 34, 1d on 6d bright green, fine used, fine
ST. VINCENT , £1 purple and black/red, unused, fine
SOUTH AFRICA/TRANSVAAL , 187, £5 deep green overprint 'Monster',
unmounted mint, fine
SOUTH WEST AFRICA , 14, 10S. blue and olive-green, unused, fine
TANGANYIKA , 62, 50r carmine and green 1917, unused, fine
FINLAND, 11, 32 Penni karmijn Copenhagen Printing, ongebruikt met volledige
originele gom, grote plakker overigens pracht ex., zeldzaam!, cat.waarde Facit
Kr.20000,=
FRANKRIJK , 263, 50c Centenaire-Algerie, compleet misgeperforeerd waardoor
het zegelbeeld gedeeltelijk op de velrand is gedrukt, ongebruikt, pracht ex., zeer
leuk geheel !!
ITALIE, 1102I, 205L lila-rose, luxe ex., in postfris vertikaal paar met
ondervelrand, cert. Enzo Diena
JAPAN , very nice colourfranking from Kobe to Reichenberg (Austria), a little
defective registered envelope, 1895
JAPAN , 2Sn, 4Sn and 10 Sn(2x) on with 2 registered labels and registered
cancel on envelop from Miyanoshita via Liberia to Germany, 1912
JAPAN , 134/135, 1½s blue and 3s rose first flight Tokyo-Osaka, unused, 3s
perforation see photo otherwise fine, signed P. Holcombe
JAPAN , 161/169, ½S./20S., without gum, fine
JOEGOSLAVIE , Mi. 51/54, 10 t/m 45 Fil.Set ongetande proefdrukken in
vertikale paren, ongebruikt, gesigneerd Velickovic, pracht ex.
JOEGOSLAVIE , Mi. 53, 25 Fil blauw op briefstukje met velrand, horizontaal
meervoudig getand, gebruikt, cert. Dr. Branislav Novakovic, pracht ex.
JOEGOSLAVIE, Mi.62, 10F. roze, wit waardecijfer met zwarte opdruk,
ongebruikt, gesigneerd D.Tubinovic, pracht ex.
JOEGOSLAVIE , Mi.730, 300 Din blauw/groen Esperanto, 2x met verschillende
kleurnuances, postfris, pracht ex.
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JOEGOSLAVIE , Mi.1253, block 10 Din, donkerpurper in Offsetdruck(ipv. van
diepdruk), horizontale velrand goudkleurig ipv bronsgroen, postfris, cert. Dr.
Jovan Velickovic, pracht ex.
JOEGOSLAVIE , Mi.1733/1734FU, ongetande serie, onderzijde in zilver ipv
goud, postfris, attest Jovan Velickovic, pracht ex.
JOEGOSLAVIE , Mi.27DD, 2 op 6H. roodlila met dubbele opdruk, ongebruikt,
pracht ex.
KROATIE , Mi.82DD, 0.25K. op 2K., bruin-karmijn blok van vier met dubbele
opdruk, ongebruikt, attest Jovan Velickovic, pracht ex.
KROATIE , Mi.82KD/DD, 0.25 op 2K. bruin-karmijn, 2 keerdruk paren in blok
met dubbele opdruk, ongebruikt, attest Jovan Velickovic, 1 zegel licht gevlekt
overigens pracht ex.
LIECHTENSTEIN , 46B, 3Rp. oranje en 66, 10 Rp groen in blok van vier
waarvan 1 zegel plakkertje overigens postfris
LUXEMBURG , 2, 1 S. rood, in paar, breedgerand, gebruikt, pracht ex.
LUXEMBURG , 2, 1S. rood in strip van drie, gebruikt, pracht ex.
MAROKKO , Port 50ct, 1Fr. en 3Fr.(town of Nassam), met handstempel opdruk
T in Triangel, in postfris vel van 50 stuks, postfris, pracht ex., schaars!, niet in
cat. vermeld
MEXICO, 691/698, 20c/20p luchtpost serie, complete postfrisse set, merendeels
pracht ex.
NOORWEGEN , 4b, 4 Sh. blauw met mooi 100% boot stempel, Fjalir 6/8/1861,
cert. Finn Aune
OOSTENRIJK-LOKALAUSGABEN LOSENSTEIN , 1-80 Pf. met opdruk "
Buchdruck", complete serie, ongebruikt, attest G.P.S.J., pracht ex.
RUSLAND , 3R. op 35R. en 5R. op 35R. opdruk op 1 paar(1932/1933),
zeldzaam stuk met (keur)stempeltjes K.B. op achterzijde, postfris, pracht ex.
RUSLAND , Block 33, 1R donkergroen, Olympische Spelen, postfris, pracht ex.
SPANJE , 711, 45cts Aereo+5pts, postfris, luxe ex.
SPANJE , 979/982, 50cts t/m 2,50pts Centenario ongetand, ongebruikt, luxe ex.
THAILAND 1883 , colour trial in deepgreen, on gummed paper, unused, fine
THAILAND , 0 Penny red, elephant proof, imperforated, without gum, almost
fine, scarce
THAILAND , S.G.421, 5 Baht perf. 13x12½, in boc of 6, never hinged, fine,
scarce
U.S.A. , Sc. 91, 15c black, used, fine, cat.value Scott $675
U.S.A., Sc.122, 24C, green and violet with wonderful centering, used, fine,
cat.value Scott $775++
ZWEDEN , 156W/158W, 1Kr. t/m 5Kr., ongebruikt, pracht ex.
ZWITSERLAND , Zumstein Lp. 1/2, cert. SBPV, gebruikt, pracht ex., cat.waarde
SF.2000,=
ZWITSERLAND , Zumstein K.18 en S26, 10c. groen 10x in komplete vellen van
90 zegels en 10 lege velden met kleine tanding, postfris, enige tanden kort,
pracht ex, cat.waarde SF.1220,=++
ZWITSERLAND , Zumstein Z11(10x) en S36/36(elk 5x), 10c. en 5c. in complete
vellen van 90 zegels en 10 lege velden vertikaal geperforeerd, postfris, in het
midden licht gevouwen, overigens pracht ex., cat.waarde SF.1130'=++
VERENIGD EUROPA LUXEMBURG , 555/557, 2Fr t/m 4Fr Europazegels 1956,
postfris, pracht ex.
VERENIGD EUROPA LIECHTENSTEIN, 398, 50rp honingraad 1960 CEPT, in
compleet postfris velletje van 20 stuks, goed gecentreerd luxe geheel, 1 maal
gevouwen in rand
VERENIGDE NATIES NEW YORK , blok 1 (4x), 4 stuks postfris, pracht ex.
China 1865-1939
english colonies
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french colonies
portugese colonies
usa/hawaii
south and middle america
world without europe
totaal collecties 1393 t/m 1399
AFRIKA , (on)gebruikte collectie met veel Engelse Koloniën, ook leuke brieven
etc., in oud Schaubek Permanent album
AFRIKA , (on)gebruikte/postfrisse leuke uitgebreide partij waarbij veel Engelse
Koloniën, in 4 stockboeken
AFRIKA NOORD , (on)gebruikte/postfrisse collectie waarbij veel Engelse
Koloniën, in 6 albums/stockboeken
AFRIKA T/M 1912 , (on)gebruikte zeer goed gevulde collectie met veel Engelse
Koloniën en Portugese Koloniën, zeer hoge cataloguswaarde, goed bezichtigen,
op albumbladen, in map
AFRIKA T/M 1890 , (on)gebruikte kleine collectie waarbij goed Engelse
Koloniën, op albumbladen, in map
ALBANIE 1938-1994 , postfrisse prachtige kwaliteit collectie, ook de blokken,
veel motieven en ongetande zegels en series, in 2 Lindner albums
ANDORRA 1936-1999 , postfrisse collectie Spaans en Frans Andorra, incl.
boekjes en port, in 2 Lindner albums
ARABISCHE REPUBLIEK T/M 1970 , (on)gebruikte/vnl. postfrisse collectie
waarbij betere series en blokken, in 2 Leuchtturm albums
ARGENTINIE 1858-1969 , (on)gebruikte/postfrisse enigszins gespecialiseerde
collectie met goed klassiek, deels met variëteiten en foutdrukken, zeer leuke
collectie!, in Schaubek album
ARGENTINIE 1881-1967 , (on)gebruikte/postfrisse speciaalverzameling dienst,
grotendeels compleet met variëteiten etc., ook veldelen, blokken etc., zeer
interessant, in Schaubek album
ARGENTINIE 1858-1959 , (on)gebruikte/postfrisse uitgebreide verzameling,
waarbij veel dienst, in album
ARGENTINIE 1858-1965 , (on)gebruikte/postfrisse partij met veel beter
materiaal, goed klassiek materiaal, ook brieven etc., op insteekkaartje, in klein
bandje
ARGENTINIE 1858-1984 , (on)gebruikte/postfrisse vrij complete collectie incl.
blokken en dienst, hoge cataloguswaarde, in Schaubek album
ARGENTINIE 1935-1983 , kleine gebruikte collectie en een map met postfrisse
blokken, in aantallen, in album en vellenmap
ARGENTINIE 1860-1940 , (on)gebruikte goed gevulde collectie met veel betere
zegels, tevens Official etc., op albumbladen, in map
ARGENTINIE , partij met vnl. bijzonderheden zoals proefdrukken etc., voor de
specialist!, op 2 insteekbladen, in map
BALTISCHE STATEN , (on)gebruikte/postfrisse zeer grote gespecialiseerde
handelsvoorraad met veel beter materiaal in aantallen, gigantische
cataloguswaarde, in 3 stockboeken
BALTISCHE STATEN , (on)gebruikte/postfrisse prachtige gespecialiseerde
collectie met veel beter materiaal waarbij ook afwijkingen en variëteiten, alles in
een zeer frissse kwaliteit, hoge cataloguswaarde, in 2 stockboeken
BALTISCHE STATEN 1918-1940 , (on)gebruikte collectie waarbij ook velletjes
en veel ongetand, in Davo album
BALTISCHE STATEN VANAF 1918 , (on)gebruikte collectie waarbij betere
zegels en series, hoge cataloguswaarde, in Schaubek album
BALTISCHE STATEN T/M 1940 , (on)gebruikte/postfrisse collectie met
doubletten, waarbij betere zegels, hoge cataloguswaarde, opgezet in 2
insteekboeken
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BALTISCHE STATEN , lot met vnl. klassiek waarbij enkele brieven, in 3
Schaubek schriftjes, in map
LETLAND , (on)gebruikt/postfris lot betere series w.o. ongetand, op 2
insteekbladen, in map
LITOUWEN 1918-1940 , (on)gebruikte vrijwel complete collectie met betere
series uit beginperiode en blokken, in Kabe abum
BELGIE VOORAFSTEMPELINGEN, enorme en unieke collectie van dit
materiaal op plaats en zegel verzameld incl. foutdrukken, paren, strippen en
blokken van vier, prachtkoop voor de specialist, cataloguswaarde vlgns. telling
van de inzender €54.000,=, in 10 Importa albums
BELGIE 1849-1999, (on)gebruikte/postfrisse grote collectie waarin klassieke
deel gebruikt, daarna vanaf ca. 1869 vnl. ongebruikt/postfris in mooie kwaliteit,
in de collectie o.a. 5F. bruin 1869 emissie en andere betere klassieke ex., vanaf
1919 bijna geheel compleet (geen Braine-L'alleud serie), blokken vanaf 1924
waarbij dubbel, luchtpost, bezetting, treinzegels, dagblad, postpakket en
Spoorweg (zonder oude deel), iets telegramzegels en veel port, in 5 Leuchtturm
albums
BELGIE 1849-1965, (on)gebruikte prachtige zo goed als complete collectie met
alle betere zegels en series zoals Rode kruis, Staalhelmen, Mercier etc., ook
spoorweg, Pubs en bezetting, geweldige collectie met een enorme
cataloguswaarde, in Schaubek album
BELGIE BRUSSELSE PORTEN TENTOONSTELLINGSCOLLECTIE, brieven
en zegels tussen 1854-1922. Veel materiaal wat zelden wordt aangeboden w.o.
mengport frankeringen, veel bisected materiaal op complete stukken en
briefstukjes, prachtig opgezet met uitgebreide omschrijvingen op blanco bladen,
in klemband
BELGIE 1849-1960, zeer mooi gebruikte collectie beginnend met enkele
brieven vanaf nr. 1 vrij compleet met veel betere zegels en series, incl.
luchtpost, port, telegraaf etc., ook bijna alle blokken, kwalitatief zeer fris, met
een hoge cataloguswaarde, op albumbladen, in cassette
BELGIE 1849-1955, (on)gebruikte/postfrisse grote doublettenpartij beginnend
met veel klassiek daarna de betere series etc., ook luchtpost, spoorweg, port,
bezetting etc., enorme cataloguswaarde, in stockboek
BELGIE PUNTSTEMPELS , prachtige collectie tussen de nrs 1/425 en de
ambulant puntstempels. Alle plaatsen(nummers) zijn verzameld op zoveel
mogelijk verschillende zegels van de diverse emissies met vele prachtige
opdrukken. Cataloguswaarde van de zegels alleen al €21.060,= vlgns. inzender,
mooi opgezet op blanco bladen, in 2 Victoria albums
BELGIE 1849-1960 , (on)gebruikte/postfrisse collectie waarin beter klassiek o.a.
5 Frank brun in beide kleuren, 2 Frank van de Helmserie, de betere series uit de
30er jaren, verder nog blokjes en Spoorweg, in stockboek
BELGIE 1849-1985 , (on)gebruikte/postfrisse handels- winkelvoorraad met veel
beter materiaal, tevens iets andere landen zoals o.a. Denemarken, totaal
€15.000,= cat.waarde vlgns. specificatie, leuke partij voor wederverkoper, in
voorraadboek
BELGIE , (on)gebruikte/postfrisse collectie waarbij betere series zoals Mercier
postfris, ook luchtpost, dienst, spoorweg etc., en veel blokken, in Leuchtturm
albums
BELGIE 1852-1990 , (on)gebruikte/postfrisse grote handelsstock incl. de blokjes
engros, port en telegraaf, ook iets Belgische koloniën, in 2 stockboeken
BELGIE 1849-1973 , (on)gebruikte/postfrisse goed gevulde collectie beginnend
met mooi klassiek van latere periode o.a Staalhelmserie, ongebruikt etc., hoge
cataloguswaarde, in Davo album
BELGIE 1940-1959 , ongebruikte/vnl. postfrisse vrijwel complete collectie incl.
alle betere series en blokken, hoge cat.waarde, in Leuchtturm album
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BELGIE 1849-1949 , (on)gebruikte/postfrisse verzameling met betere nummers
en series, tevens blokken, port, spoorwegen, dienst, bezettingen en iets
Koloniën, cat.waarde ruim €4000,= vlgns. inzender, in Davo album
BELGIE 1849-1989 , (on)gebruikte/postfrisse winkelvoorrraad met o.a. leuk
klassiek, cat.waarde vlgns. inzender €4000=, in 4 stockboeken
BELGIE T/M 2000 , (on)gebruikte/postfrisse partij beginnend met veel klassiek,
ook leuk materiaal van latere periode, in 2 insteekboeken
BELGIE 1851-1980 , (on)gebruikte/postfrisse goed gevulde collectie, begin
gebruikt, later ongebruikt en vanaf 1966 postfris w.o. ook wat Congo, hoge
cataloguswaarde, in 3 albums
BELGIE 1985-2003 , postfrisse vrij complete collectie incl. blokken en velletjes,
in 2 Davo luxe albums
BELGIE 1850-1970 , (on)gebruikte/postfrisse partij waarbij enkele dure zegels
in luxe kwaliteit, hoge cataloguswaarde, in 2 stockboeken
BELGIE 1849-1997 , (on)gebruikte/postfrisse stock, in 2 stockboeken
BELGIE 1936-1974 , vnl. (on)gebruikte/ vnl. postfrisse collectie waarbij betere
series uit de jaren 50, in album
BELGIE 1858-1974 , vnl. gebruikte collectie met doubletten, in 2 Davo albums
BELGIE VOORAFSTEMPELINGEN , collectie in stockboek en literatuur
BELGIE , ongebruikt/postfris lot met vnl. betere zegels en series incl. telegraaf
compleet, Bagages Reisgoed complete serie etc., tevens iets Israël, zeer hoge
cataloguswaarde, op albumbladen en insteekkaart, in map
BELGIE , (on)gebruikt/postfris lot met veel beter materiaal vanaf nr.1 waarbij
veel postfris incl. luchtpost, spoorweg etc., cataloguswaarde ca.
€5000,=(vlgns.inzender), op insteekbladen, in map
BELGIE , (on)gebruikt lot met vnl. betere zegels vanaf nr.1, hoge
cataloguswaarde, op insteekkaarten, in map
BELGIE , Leopold II 1880, 15 ongetande proeven, alle verschillende, opgezet
op albumblad, in map
BELGIE , wissel zegels Charleroy, 1F. t/m 1000F., op albumblad, in map
BELGIE 1849-1940 , (on)gebruikte restantcollectie waarbij betere zegels en
series, op albumbladen, in map
BELGISCH CONGO , (on)gebruikte diversen waaronder betere zegels, op
rondzendblaadjes, in map
BRAZILIE 1843-1999, (on)gebruikte zeer uitgebreide gespecialiseerde collectie
vanaf nr.1 uitgezocht op tanding, platen etc., ook veel bijzonderheden zoals
misperforaties etc., tevens leuke en betere brieven, waardevolle collectie voor
de speciaalverzamelaar, in 7 zelfgemaakte albums
BRAZILIE 1850-1940 , (on)gebruikte onuitgezochte grote partij met zeer veel
eerste emissie in aantallen verder betere zegels en series van latere periode,
gigantische cataloguswaarde, in stockboek
BRAZILIE 1843-2002 , (on)gebruikte/postfrisse dubbele collectie zowel gebruikt
als ongebruikt/postfris verzameld incl. tax, luchtpost en dienst. De collectie heeft
een totale cataloguswaarde van €15.000,=, in 5 stockboeken
BRAZILIE VANAF 1844 , (on)gebruikte/postfrisse collectie en doubletten, deels
gespecialiseerde collectie met veel interessant materiaal, in album en stockboek
BRAZILIE 1846-1987 , (on)gebruikte/postfrisse collectie met veel betere zegels,
ook blokken vanaf blok nr.1 etc., cataloguswaarde ruim €5000,= vlgns. inzender,
in ringband
BRAZILIE KLASSIEK , (on)gebruikt lot met veel betere en dure zegels, enorme
cataloguswaarde, goed bezichtigen, op insteekkaartjes, in map
BULGARIJE 1879-1980, complete ongebruikte/postfrisse collectie op enkele
zegels na met alle dure topnummers en topseries, met alle blokken, ook
express, dienst, port etc., in zeer nette en frisse kwaliteit, een topcollectie met
een zeer hoge cataloguswaarde, opgezet in 6 luxe insteekboeken
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BULGARIJE , zeer grote partij/voorraad met veel beter materiaal zoals goed
klassiek en jaren 30 in aantallen, zeer hoge cataloguswaarde, in Abria
stockboek
BULGARIJE 1879-1965 , (on)gebruikte/postfrisse zeer goed gevulde collectie
met veel duurdere zegels en series, in pracht kwaliteit, hoge cataloguswaarde,
in Kabe album
BULGARIJE 1879-1957 , (on)gebruikte nette collectie waarbij beter klassiek,
ook veel port, hoge cataloguswaarde, in Behrens album
BULGARIJE 1951-1999 , vnl. postfrisse redelijk complete collectie incl. blokken,
in Kabe album en 5 Lindner albums
BULGARIJE , grote partij blokken, zowel getand als ongetand, zeer hoge
cataloguswaarde, in insteekboek
BULGARIJE 1867-1967 , (on)gebruikte/postfrisse collectie met beter klassiek
materiaal, cataloguswaarde DM.4000,=(Mich.2000) volgens inzender, in Manini
album
BULGARIJE 1879 , (on)gebruikte prachtige op type, tandingen en kleuren etc.
verzamelde collectie met zeer veel betere zegels ook een zeer mooie afdeling
Oost Roemenië, zeer geschikt voor de specialist, op albumbladen, in map
BULGARIJE , (on)gebruikte verzameling waarbij beter klassiek, op
albumbladen, in map
CHILI 1879-1990 , (on)gebruikte/vnl. postfrisse prachtige partij waarbij veel
betere series in aantallen, tevens enkele veldelen en proefblokken incl.
luchtpost, zeer hoge cataloguswaarde, in Kabe album
CHINA 1878-1986, (un)used/mint exthensive specialised collection with many
better items, including a good classic selection, also very interesting for varieties
and cancellations, very high cat.value, in old album
CHINA, service, locals, tax, postage due, mainly civil war, in 2 stockbooks with
appr. 4000 stamps, very interesting for the China specialist, with very rarely
offered material, in binder
CHINA 1949-2003 , never hinged collection with many better sets and blocs,
high cat.value, in stockbook
CHINA UPTO 1965 , (un)used/mint lot with many good material also of the
Republic, in 4 stockbooks
CHINA , used/never hinged collection, incl. blocs, in 2 stockbooks
CHINA , mint sheets and part of sheets, very interesting, in stockbook
CHINA , (un)used duplicates, in stockbook
CHINA , never hinged lot private blocs, in 2 stockbooks
CHINA LITERATURE , History of postal cancellations of China, part 1/4 from
Paul Chang, set of 4 books as good as new
CHINA PEOPLES REPUBLIC 1949-1974, (un)used/mint collection incl. better
ex., sets like 1963 Children set perforated and imperforated complete and some
extra used, also airmails, postage due, moneyorder stamps, blocs and shades
etc., in special Yang postage stamp album
CHINA PEOPLES REPUBLIC 1949-1998, used/never hinged enormous stock
also with many blocs of four and the special blocs, large quantity, sorted in 4
stockbooks
CHINA PEOPLES REPUBLIC 1950-1975 , most never hinged collection incl.
many of the better sets from the 50's and 60's, also some extras, imperforated
stamps and duplicates, high catalogue value, in 2 stockbooks
CHINA PEOPLES REPUBLIC , never hinged blocs of four, sheets, booklets, in
several quantities with better ex., like Monkey 1980 in bloc of four, in 2
stockbooks
CHINA PEOPLES REPUBLIC , never hinged stock special sheets and blocs of
four, in several quantities, in safe stockbook and yearbook
CHINA PEOPLES REPUBLIC , never hinged lot with blocs etc., in 2 stockbooks
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CHINA PEOPLES REPUBLIC , stock with sets, blocs of four and special
blocs/booklets from the 90th's, in stockbook
CHINA PEOPLES REPUBLIC , mostly never hinged lot, in Chinese stockbook
CHINA-JAPANESE OCCUPATION , in stockbook and special album
CHINA AND TAIWAN , classic and modern material with some better ex., in 2
albums
CHINA-JAPAN UPTO 2000 , (un)used/mint collection starting with some classic
material from later period, all sets never hinged, high catalogue value, in 3
stockbooks
CHINA , (un)used collection starting with Empire first issue 3 sets and extra's,
further postage due, airmails, provinces en misprints, on old blanc pages, in
folder
CHINA , (un)used lot starting first day issues, also officially sealed, postage due
and local post, on stock pages, in folder
CHINA , most China overprints on Hong Kong stamps incl. $1, 5 ex., on
stockpages, in folder
CHINA/JAPAN , (un)used lot starting with the classic material also locals,
surcharges etc., in folder
GERMAN POST IN CHINA , (un)mounted lot incl. some high values and extras,
on pages, in folder
TIBET 1880-1973, beautiful exhibition collection of 31 letters and 22 stamps,
Independent State and Chinese Post in Tibet. Very rare material which is rarely
offered, on white pages with descriptions, in folder
COLUMBIA 1958-1987 , complete postfrisse collectie incl. blokken en luchtpost,
in oud album
COREA , small lot stamps incl. blocs of four, Chinese stamps with overprints
etc., on stockcard, in folder
COSTA RICA 1862-1938 , (on)gebruikte goed gevulde collectie met veel betere
zegels tevens Official etc., op albumbladen, in map
DOMINICAANSE REPUBLIEK , collectie proeven tussen de nrs. 25/31, 16
verschillende velletjes van 5 en 6 stuks, zeldzaam materiaal, niet in de
catalogus vermeld, in stockboek
DOMINICAANSE REPUBLIEK/NICARAGUA , (on)gebruikte partij enigszins
onoverzichtelijk opgezet, in 2 insteekboeken
DUITSLAND 1946-2003, gebruikte op een enkel zegel na complete collectie
Bund, Berlijn en Zones met vrijwel alle dure series in zeer frisse kwaliteit,
prachtige collecties, cataloguswaarde ca. €15.000,=(vlgns. inzender), in 3 Davo
albums
DUITSLAND , ongebruikte/postfrisse collectie samenhangende zegels van
Reich, Berlin en Bund waarbij betere, in insteekboek
DUITSLAND , leuke collectie uit nalatenschap met veel beter materiaal van o.a.
Reich en bezetting, hoge cataloguswaarde, goed bezichtigen, in 6 albums
DUITSLAND 1851-2000 , (on)gebruikte/postfrisse leuke collectie met o.a. goed
oud Duitse Staten, verder Reich, Bund, Berlin, DDR met veel ouder materiaal
postfris, zeer hoge cataloguswaarde, in 6 albums
DUITSLAND 1945-2003 , gebruikte collecties goed gevuld met veel betere
zegels, series en blokken uit de beginperiode, in overwegend nette kwaliteiten,
hoge cataloguswaarde, in 3 Davo albums
DUITSLAND T/M 2001 , (on)gebruikte/postfrisse vrij complete collectie van o.a.
Bund, Berlin en DDR waarbij bijna alle betere zegels, series en blokken, hoge
cataloguswaarde, in 9 Davo albums
DUITSLAND , ongebruikte/postfrisse collectie vanaf Reich t/m het moderne deel
(deels dubbel verzameld), enorme cat.waarde, in 5 Davo albums, Leuchtturm
album en stockboek
DUITSLAND , (on)gebruikte/postfrisse collectie Staten, Zones, bezetting, Saar
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en diverse gebieden, in Schaubek album en Safe album
DUITSLAND , (on)gebruikte/postfrisse interessante partij met Duitse Staten
maar ook veel Stadspost vnl. oud, tevens een collectie postkaarten, goed
bezichtigen!, in 4 albums/stockboeken
DUITSLAND 1872-1845 , (on)gebruikte/postfrisse collectie incl. blokken en
W.O.I en W.O.II bezetting van o.a. Servië en Albanië, opgezet in 2 Lindner
albums en Leuchtturm albums
DUITSLAND , (on)gebruikte/postfrisse collectie met veel Duitse Reich en
Bohmen en Mahren, tevens iets andere landen, zeer hoge cataloguswaarde, in
Kabe album
DUITSLAND , gebruikte collectie vanaf de Staten t/m Bund/Berlin, hoge
cat.waarde, in 6 Davo albums, in 3 stockboeken
DUITSLAND , (on)gebruikte/postfrisse uitgebreide collectie met veel beter
materiaal doch rommelig opgezet, in Schaubek album
DUITSLAND , grote partij vellen inflatieperiode waarin ook veel plaatfouten etc.,
zeer leuk voor de specialist, in mappen, in hoes
DUITSLAND 1872-1845 , (on)gebruikte/postfrisse partij/winkelvoorraad met veel
materiaal, hoge cataloguswaarde, in overvol dik stockboek
DUITSLAND , (on)gebruikte/postfrisse collectie incl. Bund en Zones, hoge
cat.waarde, in 2 Davo albums
DUITSLAND , gebruikte verzameling vnl. Reich en Bund waarbij de betere
zegels en series uit de beginperiode in aantallen, zeer hoge cataloguswaarde,
in 2 insteekboekjes
DUITSLAND , (on)gebruikte/postfrisse kleine deelcollecties van diverse Duitse
gebieden, in 3 albums en 1 stockboekje
DUITSLAND EN KOLONIEN/GEBIEDEN, (on)gebruikte/postfrisse grote
collectie vanaf de Staten met o.a. gespecialiseerd Reich en gebieden/Zones
waarbij vele extra's, mooi lot, opgezet in totaal 11 oude banden
DUITSLAND , vnl. gebruikt waarbij veel beter materiaal, cataloguswaarde ca.
€5000,=(vlgns. inzender), in 3 rondzendboekjes, in map
DUITSLAND , diverse stempels, op albumbladen, in map
DUITSLAND , lot met vnl. Reich en Zones, op insteekbladen, in map
DUITSLAND/OOSTENRIJK , enkele betere zegels en series, in klein boekje, in
map
DUITSE STATEN, (on)gebruikte prachtige zeer uitgebreide collectie met zeer
veel betere zegels en series, alle dure zegels gekeurd of met certificaat, ook
veel goede brieven aanwezig waarbij prachtige mengfrankeringen en 2
Chicagovluchten, kortom een zeer aantrekkelijke collectie met veel potentie en
een enorm cataloguswaarde, op albumbladen in cassette, zie fotopagina
DUITSE STATEN, prachtige zeer frisse collectie met zeer veel dure nummers,
van alle Staten veel aanwezig, gigantische cataloguswaarde, in Biella album
DUITSE STATEN , (on)gebruikte collectie incl. gebieden, in Schaubek album en
op bladen, in map
DUITSE STATEN/REICH , partij met veel zegels, cataloguswaarde ca. €1000,=
vlgns. inzender, in album
DUITSE STATEN, meest ongebruikte collectie met vele betere zegels incl. iets
Reich en Saarland, veel gekeurd of met certificaat, enorme cataloguswaarde,
goed bezichtigen !! op insteekbladen, in map
DUITSE STATEN , zeer mooi lot met klassiek met Thurn und Taxis,
Braunschweig en Hannover, in overwegend nette kwaliteit, zeer hoge
cat.waarde, op albumbladen, in map
DUITSE STATEN , avonturen partij met vnl. klassieke gebruikte zegels waarin
zowel de slechte als de goede kwaliteiten, ook diverse lokaalzegels(courier
stamps), in oude pergamijn zakjes, in map
DUITSE STATEN/KOLONIEN , (on)gebruikt lot met vnl. klassiek materiaal
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waarbij veel dure nummers, goed bezichtigen, in 2 kleine insteekboekjes, in
map
BEIEREN 1849-1920 , (on)gebruikte/postfrisse zeer interessante
gespecialiseerde collectie met o.a. proefvelletjes, zeer leuk voor de specialist,
goed bezichtigen, opgezet in insteekboek
BEIEREN EN WURTTEMBERG 1867-1914 , ongebruikte collectie met diverse
betere zegels op albumbladen, in map
SACHSEN 1850-1856, partij beginnend met 2 voorphila brieven daarna ½ tot 3
Groschen in aantallen waarbij veel met volledige stempels, tevens enkele
andere dure zegels, zeer hoge cat.waarde, in insteekboek
WURTTEMBERG 1851-1890, fantastische collectie met zeer veel betere zegels
en ca. 50 poststukken waarbij interessante frankeringen, alles in een zeer frisse
en mooie kwaliteit, goede bezichtiging aanbevolen, opgezet in insteekboek
NORDDEUTSCHER POSTBEZIRK , stempelcollectie, groot aantal zegels w.o.
veel met mooie afdrukken en kleine plaatsen ook op paren en strippen etc., in
stockboek en diversen op bladen
REICH, uitgebreide gespecialiseerde collectie Weimar met vele plaatfouten en
afwijkingen, zeer mooie collectie voor de specialist!, in 2 Zonnebloem albums
REICH , gebruikte/postfrisse stock met een enorme cataloguswaarde, verder
iets Duitse koloniën, Saar, Bohmen, Gouverment en leuk bezetting, mooi
kwaliteit lot met ook iets extra's gebruikt en combinaties, in 4 stockboeken en
map met postfrisse vellen
REICH 1872-1923 , gebruikte gespecialiseerde collectie op stempels, typen,
kleuren en tandingen, ook blokken van vier, strippen etc., w.o. gekeurde zegels
(Infla Berlin keuren). De collectie is in mooie kwaliteit en vertegenwoordigd een
enorme cataloguswaarde, opgezet in UE album
REICH 1879-1945 , ongebruikte vnl. postfrisse mooie kwaliteit collectie incl.
mooi Iposta 1930 blok en Ostropa 1935 blok, blokken, militair en dienst, in
Schaubek album
REICH TOT 1945 , (on)gebruikte/postfrisse zeer grote winkelvoorraad waarbij
veel betere zegels en series in aantallen, ook interessant voor stempels, zeer
hoge cataloguswaarde, in dik stockboek
REICH 1872-1945 , (on)gebruikte collectie incl. blokken, dienst en luchtpost,
hoge cataloguswaarde, in Davo album
REICH 1872-1945 , (on)gebruikte/postfrisse verzameling met vele betere
nummers en series, tevens luchtpost, blokken, General Gouvernement, hoge
catalogus waarde, in Davo luxe album
REICH 1872-1945 , (on)gebruikte/postfrisse collectie met betere zegels en
series, ook blokken, dienst etc., hoge cataloguswaarde, in Davo album
REICH 1875-1940 , (on)gebruikte goed gevulde collectie met veel betere series,
hoge cataloguswaarde, in Davo album
REICH , (on)gebruikte/postfrisse partij waarbij betere series tevens foutdruk,
hoge cataloguswaarde, in stockboek
REICH , ongebruikt lot in rondzendboekje met alle betere series zoals
Sudamerikafahrt etc., zeer hoge cat.waarde, in map
REICH 1872-1877 , ongebruikte collectie met meerdere betere zegels, veel met
keur of certificaat, zeer hoge cataloguswaarde, op albumbladen, in map
REICH 1924-1937 , ongebruikte/postfrisse collectie luchtpost, blokken en
zusammendrucke, waarbij veel beter materiaal, zeer hoge cataloguswaarde, op
albumbladen, in map
DUITSE KOLONIEN/POSTKANTOREN IN HET BUITENLAND, vanaf China,
dubbele collectie, eerst goed gevulde ongebruikte collectie waarbij diverse
landen in de hoofdnummers geheel compleet en daarna een gebruikte collectie
welke minder goed gevuld is. Diverse gekeurde zegels in mooie kwaliteit, ook
diverse stempels van kleinere plaatsjes en iets doubletten in klein boekje, in
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Safe album
DUITSE KOLONIEN 1884-1919, uitgebreide meest gebruikte verzameling met
diverse betere zegels en series, op albumbladen, in map
DUITSE KOLONIEN , ongebruikte/postfrisse collectie waarbij betere complete
series van o.a. Deutsche post in China en Kiautschou, zeer hoge cat. waarde,
op albumbladen, in map
DUITSE KOLONIEN 1896-1912 , (on)gebruikte/postfrisse interessante collectie
van bijna alle Koloniën waarbij veel betere zegels van o.a. China, goed
bezichtigen, op insteekbladen, in map
DUITSE KOLONIEN , ongebruikt lot waarbij betere dure zegels en series, op
insteekbladen, in map
TOGO , 10 op 5Pf. Togo Occupation franco Anglais, veldeel van 50 stuks
gebruikt Anecho, interessant voor plaatfouten/foutdrukjes, op albumblad, in map
BEZETTINGS UITGIFTEN, lokaaluitgiften etc., uitgebreide
ongebruikte/postfrisse collectie incl. veel betere en lastige zegels, enorme
cataloguswaarde, op insteekkaarten, in map
BEZETTING EN GEBIEDEN 1918-1921 , ongebruikte collectie, diverse betere
complete series van o.a. Schleswig, op albumbladen, in map
LOKAALPOST, postfrisse collectie met vnl. Hitleropdrukken, waarbij zeer
zeldzame uitgaven, cat.waarde ca.€40.000,= vlgns. inzender, op verzoek intact
gelaten, in insteekboekje
LOKAALPOST , ongebruikte/postfrisse collectie Hitler-uitgiften voornamelijk
veel lokaaluitgiften, veel complete series, zelden aangeboden, zeer hoge
waarde, op insteekbladen, in map
PRIVATEN AUSGABEN 1939-1945 , Belgisch/Vlaams Legioen,
ongebruikt/postfris lot met alle betere series en velletjes, zeer hoge
cataloguswaarde, zelden aangeboden, op insteekbladen, in map
GEALLIEERDE BEZETTING-FRANSE ZONE , ongebruikte/postfrisse collectie
incl. Rode Kruis blokken, op albumbladen, in map
POST/ZONES/RHEINLAND , vnl. postfrisse mooie kwaliteitscollectie met
diverse betere zegels en series en blokken w.o. gekeurd Schlegel, in Borek
album
DANZIG 1920-1939 , (on)gebruikte/postfrisse kleine verzameling met beter
materiaal incl. port en bezetting, cat.waarde ca.€3000,=, vlgns. inzender, in
insteekboek en Biella klemband
DANZIG 1920-1939 , (on)gebruikte verzameling vrij goed gevuld met o.a. nr.
220/230 ongebruikt, ook dienst, port en port Gdansk, mooie verzameling met
een hoge cataloguswaarde, op albumbladen, in map
DANZIG 1920-1937 , ongebruikte collectie, lot met de betere series waarbij met
keur incl. dienst en port, op albumbladen, in map
MEMELGEBIET/LITAUISCHE BESETZUNG , ongebruikte collectie, alle betere
series waarbij 206 t/m 229 en 234 t/m 237, op albumbladen, in map
SAARLAND 1920-1959 , mooie verzameling meest gebruikt met diverse betere
zegels en series, in Leuchtturm album
SAARLAND 1920-1959 , mooie kwaliteit postfrisse collectie met ook de blokken
w.o. Hochwasser 1947-1948 blok(1x) postfris, luchtpost met 1950 serie postfris,
goede Volkshilfe series en diverse andere dienst zegels en series, in Safe
album
SAARLAND , gespecialiseerde collectie van de uitgifte 1920, waarbij
foutdrukken en variëteiten, leuk geheel voor de specialist, in insteekboek
SAARLAND , ongebruikte/postfrisse zeer leuke partij waarbij veel betere series
waaronder veel postfris, zeer hoge cataloguswaarde, op insteekbladen, in map
SAARLAND 1920-1950 , ongebruikte/postfrisse collectie, meest complete series
incl. 18 t/m 31 gekeurd en alle Volkshilfe series in nette kwaliteit, op
albumbladen, in map
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SOWJETZONE EN D.D.R. 1945-1955 , meest ongebruikte/postfrisse collectie,
meest blokken waarbij Thüringen en Karl Marx, hoge cat. waarde, op
albumbladen, in map
BIZONE EN BUND 1948-1954 , ongebruikte voornamelijk postfrisse collectie,
meest complete betere series, op albumbladen, in map
D.D.R. 1949-1999 , groot lot waarin de zegels, series en blokken veelal 2x
verzameld zijn(gebruikt en postfris), moderne deel de blokjes vaak 2x postfris
verzameld, ook doubletten, betere postzegelboekjes, blokken incl. Debria blok
en Marx blokken, in 5 banden en 3 stockboeken
D.D.R. 1949-1990 , vrijwel complete collectie incl. betere series en blokken met
o.a. Karl Marx, in 5 Davo albums
D.D.R. DIENSTZEGELS , meest postfris lot waarbij series, in map
BERLIJN 1948-1990 , postfrisse collectie vanaf 1950 geheel compleet w.o. ook
25 gekeurde zegels (Schlegel en BPP), postzegelboekjes vanaf 1961 en
uitgebreid deel combinaties uit postzegelboekjes, in 2 Lindner albums
BERLIJN 1948-1990 , gebruikte/vnl. postfrisse collectie blokken en boekjes,
tevens betere zegels en series, in luxe Davo album
BERLIJN 1955-1985 , complete postfrisse collectie incl. blokken en boekjes, in
Lindner album
BERLIJN 1946-1954 , ongebruikte/postfrisse collectie, met alle betere series en
blokken, in zeer frisse kwaliteit, hoge cat. waarde, op albumbladen, in map
BUND 1949-1999 , postfrisse complete collectie incl. 2 Posthoornseries(niet
postfris), ook diverse extra's zoals paren en blokken van vier, postzegelboekjes
vanaf 1946, in 5 Lindner albums
BUND 1949-1989 , ongebruikte/voornamelijk postfrisse complete collectie met
betere series uit de beginperiode, in 2 Leuchtturm albums
BUND 1949-1999 , gebruikte collectie tevens iets Franse Zone etc., in 5 Lindner
albums
BUND 1949-1974 , postfrisse collectie met veel van de betere series 50-er
jaren, in Safe album
BUND 1949-1993 , goed gevulde gebruikte collectie, in 2 Kabe albums
BUND 1954-1969 , gebruikte/vnl. postfrisse collectie waarbij betere series, in
Lindner album
EGYPTE 1872-1988 , (on)gebruikte/postfrisse prachtige uitgebreide collectie
waarbij ook bezetting Palestina etc., hoge cataloguswaarde, in 4 S.G. albums
EGYPTE 1866-1989 , (on)gebruikte goed gevulde collectie vnl. ongebruikt, incl.
blokken, in Biella album
EGYPTE/PALESTINA/ISRAEL T/M 1980 , doublettenpartij waarbij betere
zegels en series, tevens interessant Palestina, hoge cataloguswaarde, in 2
stockboeken
ENGLAND 1840-2004, (un)used/never hinged very nice as good as complete
collection incl. many highlights like 136 and 137 fine used, 183 unused, 185 fine
used etc. Mostly all in very fine quality also some colonies, highly interesting
collection housed in stockbook, see photopage
ENGLAND 1840-1970, used/never hinged collection with many highlights,
starting from nr.1(2x), 54, 57, 58, 126, 134, 135, 178/181, 183a, 185 all the
green Pounds, all the Seahorses incl. £1,=, PUC Pound unmounted mint. Also
much back of the book like Officials, GOVT parcels, Army, Board of Education
and Tax, enormous cataloguevalue, in 3 Davo albums
ENGELAND 1840-1999, (un)used/mint collection starting nr.1(2x), nr.2(2x),
nr.5(2x) etc., further £1 brown-lilac Victoria issue, £1 green Victoria and King
Edward, P.U.C. pound etc., also postage due and Officials incl. some
duplicates(extra's), enormous cat.value, mounted in 3 Leuchtturm albums and
Davo album
ENGLAND 1840-1970, (un)used/mint specialised collection starting nr.1, 4
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different ypes. Classics are collected on types, plates, watermarks etc., many
better stamps as £1 Victoria, nice official and postage due, in Leuchtturm album
ENGLAND 1840-1970 , (un)used/never hinged collection, excl. 1/2, £1 crowns,
£1 orbs, £1 green, £1 Eduard VII, etc., in Davo album
ENGLAND 1840-1986 , used partly specialised collection incl. classic material,
also letters, in collection nr.1(2x), 5Sh. plate 4, 10 Sh. blue, £1 Edward VII etc.,
in Leuchtturm album
ENGLAND , S.G. 142 and 157, sorted out on platenumbers, also in strips etc.,
interesting for cancellations also, total cataloguevalue £24.500(S.G.2003), in
stockbook
ENGLAND STARTING 1845 , used duplicates lot with many classics like 5
S.rose 1867 issue in used pair cat.value £1100,=, £5 Green Victoria, 5 Sh. and
10 Sh. Edward VII etc., also interesting for cancels, in 2 stockbooks
ENGLAND 1840-1990 , (un)used/mint collection partly specialised with plate
reconstructions, also postage due, regionals and some Official stamps, in Davo
album
ENGLAND 1840-1970 , (un)used/never hinged collection incl. many classics like
no.1, embossed set square, £1 green, £1 Edward VII etc., in Davo album
ENGLAND 1971-1999 , booklets, large mint collection with a high face value, in
3 albums
ENGLAND GUTTERPAIRS , lot with many never hinged hundreds gutterpairs
with a high face value, in 3 stockbooks
ENGLAND 1887-1984 , unused/mint collection including PUC Pound, in Davo
album and small used collection, in album
ENGLAND STARTING 1840 , mostly used lot with all classic duplicates incl.
higher values and some Cyprus stamps etc., in stockbook
ENGLAND , classic material cancels and some sorted on plate, high cat.value,
in stockbook
ENGLAND 1831-1910 , collection letters and stamps incl. sorted on plate
number and cancels, in Leuchtturm album
ENGLAND 1840-1975 , (un)used collection incl. 5 Sh. 1872 issue, a nice copy
of a 10 Sh. 1883 issue and a defective £1 brown lilac 1884 issue, in Davo album
ENGLAND AND FRANCE , never hinged gutterpairs collection and France
1870-1975 small (un)used collection in old album and stockbook, total 3 books
and albums
ENGLAND 1844-1984 , used collection incl. some service's and extra's, in
Victoria album
ENGLAND 1840-1965, very fine used collection with many better items like 128
and 129, 175 and 176 blued paper etc., nice collection mostly in extremely fine
conditions. High catalogue value, on albumpages, in folder
ENGLAND 1840-1922 , (un)used collection starting nr.1 further many better ex.
as 5 Sh. and 10 Sh., Victoria officials and postage due, mounted on pages, in
folder
ENGLAND 1840-1950 , (un)used/mint collection with many duplicates of better
stamps incl. official etc., high cat.value, good viewing recommanded, on
albumpages, in folder
ENGLAND 1840-1940 , (un)used collection staring with nr.1 unused, further
Queen Victoria 2Sh.6d upto 1£ brown and green also some official etc., high
catalogue value, on albumpages, in folder
ENGLAND FROM 1952 , never hinged lot with many better sets incl. phosphor
sets in quantities, also postage due etc., on stockpages, in folder
ENGLAND 1854-1887 , (un)used small collection with some better items, also
official, on albumpages, in folder
ENGLAND , unused/never hinged collection with some better postage due and
other cat.value appr. £1000,=(according to vendors counting), on stockcards, in
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folder
ENGLAND , lot classic material starting nr.1, also some revenues, stamp duty
etc., in folder
ENGLAND 1960TH , never hinged sets in part of sheets, in folder
ENGLAND STARTING 1840 , lot most classic stamps, in old bags, in folder
ENGLAND AND CHANNEL ISLANDS 1840-2002 , (un)used/mint good
collection incl. classics, starting from nr.1 last 50 years mostly all never hinged
incl. blocs, sheets and many booklets, in 4 Davo and 1 Importa album
ENGLAND AND CHANNEL ISLANDS 1858-1980 , collection with most modern
never hinged sets and blocs, also some Colonies, in 2 Leuchtturm albums,
Davo and stockbook
ENGLAND/CYPRUS/CHANNEL ISLANDS 1958-1991 , never hinged collection
incl. blocs etc., in 5 albums
ENGLAND AND COLONIES UPTO 1990, (un)used/never hinged fantastic
collection from a Dutch relation in California U.S.A, with many highlights mostly
bought in the U.S.A. According to the vendor the cataloguevalue is over
200.000£(cat.2004). All countries represented except Canada with many better
singles and sets. A lifetime collection which is for sale now, in 20 special Scott
albums and 1 stockbook
ENGLAND AND COLONIES UPTO 1930, (un)used/never hinged amazing lot
with mostly only better and high noted stamps. The vendor has bought better
singles and sets for many years to built a collection from mostly only the
Colonies. He found out that it was impossible to complete his collection, for this
reason he decided to stop collecting and brought it into auction. This lot has to
be sold as it is. The total cataloguevalue is appr. €150.000,= according to the
vendor and the quality is extremely fine, the lot includes many varieties and
stamps upto £ values. A good examination is recommanded for this hardly
offered lot of this popular area, every country is stocked on a single card, in 3
cassettes and binder
ENGLAND AND COLONIES , (un)used/never hinged lot with better items, high
catalogue value, in stockbook
ENGLAND AND COLONIES , (un)used lot with 11 better noted stamps, on
stockcard, in folder
CHANNEL ISLANDS 1958-1949 , never hinged collection Guernsey, Jersey,
man incl. sheets, high face value, in 7 Lindner binders
ENGLISH COLONIES, (un)used/mint lot of all unsold single auction lots, many
high values incl. with certificate, BPA and Holcombe, also very nice N.W. Pacific
strips, nice Hong Kong etc., sorted in stockbook
ENGLISH COLONIES, enormous never hinged stock with many better complete
sets upto £1 values of different countries. Also interesting for thematics with old
and modern material, enormous cat. value, housed in a very large good filled
stockbook
ENGLISH COLONIES . (un)used classic collection of some of the Colonies with
better classics incl. very nice quality incl. some signed ex., also bisected ex. The
collection has highlights in the Australian States and the South African areas, in
Safe album
ENGLISH COLONIES UPTO 1940 , (un)used oldtimer collection incl. many
better stamps of many countries, good viewing recommanded, in old Stanley
Gibbons album in leather
ENGLISH COLONIES , good selection with many better stamps of Gibraltar,
Mauritius and St. Helena, in 2 stockbooks
ENGLISH COLONIES FROM ADEN UPTO VIRGIN ISLANDS , (un)used/mint
collection with some duplicates incl. many better blocs and nice Hong Kong,
mostly modern material, in 2 stockbooks
ENGLISH COLONIES 1940-1999 , never hinged collection with many Gibraltar,
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South African countries and Pitcairn Islands, in 7 albums
ENGLISH COLONIES , most never hinged collection and duplicates incl. blocs
and blocs of four and many interesting thematics, very high catalogue value, in
7 stockbooks
ENGLISH COLONIES , (un)used/mostly never hinged nice collection with many
countries with also many modern unmounted mint, in 5 stockbooks
ENGLISH COLONIES , very old collection with many better items also some
countries and Colonies from abroad, in old Schaubek album (1922)
ENGLISH COLONIES UPTO 1898 , (un)used old timer collection with some
better items, in old Stanley Gibbons album(1898)
ENGLISH COLONIES , 52 blocs of different countries of the 85th Birthday of her
Majesty the Queen Mother, all with misprints, specimens etc., very interesting,
in stockbook
ENGLISH COLONIES , never hinged lot with a good section of Antarctica and
Pitcairn, in 4 stockbooks
ENGLISH COLONIES , reststocks/collections with some better material, good
inspection needed, in 5 albums
ENGLISH COLONIES STARTING 1950 , modern never hinged issues of
several countries, on albumpages, in cassette
ENGLISH COLONIES , (un)used/mint small collection of several countries with
some better sets, in Victoria and Kabe album
ENGLISH COLONIES , lot with standard material but also some varieties, good
inspection needed ! in 2 albums
ENGLISH COLONIES , (un)used small collection in nice quality, also some
other countries, in 2 binders
ENGLISH COLONIES , (un)used lot with different countries with good Norfolk
and Tonga, in ringbinder
ENGLISH COLONIES/U.S.A. , (un)used collection with many English colonies
with better Hong Kong, U.S.A. with good section of Hawai also good China and
Japan, good collection, in old large Schaubek album
ENGLISH COLONIES UPTO 1936, unused lot with very good classic material,
incl. better stamps of different countries like Malaya, Mauritius, Egypt, Chinese
offices, Ceylon, Bechuanaland, India and Natal etc. Enormous catalogue value,
on approx. 200 albumpages, in folder
ENGLISH COLONIES , (un)used classic very interesting collection incl. nice
letters as Mauritius mixed franking from 1897, registered letter from 1894 etc.,
also Straits and India, mounted on pages, in folder
ENGLISH COLONIES REPRINTS/SPECIMENS , collection most South
Australia, reprints from 1884, also van Diemensland, Tasmania, Mauritius with
cancelled overprints etc., on cards, in folder
ENGLISH COLONIES , lot with some better stamps, cataloguevalue appr.
£3000,=(S.G.) according to vendor, on stockpages, in folder
ENGLISH COLONIES , lot of most single classic stamps in several quantities
and qualities, sorted in old bags, interesting adventure lot, in folder
ENGLISH COLONIES , (un)used collection English colonies in Africa, in folder
ENGLISH COLONIES , (un)used old collection, mounted on albumpages, also
some other countries, in folder
ENGLISH COLONIES 1935 , complete set Silver Jubilee 1935, unmounted
mint, in special album
ANTIGUA UPTO 1886, very nice and interesting specialised lot sorted out on
perforations, watermarks and also cancellations incl. many high noted stamps
some with certificates. Good inspection recommanded, interesting for the
specialised collector, in folder
ANTIGUA/BARBUDA 1863-1988 , (un)used/mint small collection, in album
ASCENSION 1938-1983 , never hinged collection incl. 1938 set upto 10 Sh.
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many better sets from the later period, also blocs, in Kabe album
ASCENSION 1937-1982 , unused/never hinged collection with all better sets,
high cat.value, on stockpages, in folder
AUSTRALIA 1928, MS 106a, sheet of 60 stamps divided into 15 blocs of 4 and
seperated by wide gutters, unmounted mint, rare !! in folder
AUSTRALIA 1927-1991 , never hinged complete collection, very fresh collection
incl. all better sets and blocs, also sheet Christmas 1971, high catalogue value,
in Davo album
AUSTRALIA 1913-1995 , nice collection except for the high values complete,
starting 1945 unmounted mint incl. blocs and booklets, also some postage due
and letters, in 3 Safe ringbinders
AUSTRALIA 1913-1999 , never hinged collection with some better old stamps
and complete sets, also blocs with bird bloc 1914 etc., mounted in 4 Lindner
albums
AUSTRALIA 1913-2001 , (un)used/never hinged collection with some better
values of the starting period incl. blocs, postage due and Antarctic, high
catalogue value, in stockbook
AUSTRALIA 1913-1996 , (un)used/mint mostly never hinged collection from
1950 complete incl. blocs and sheets, also some Antarctic, in 2 Davo albums
AUSTRALIA 1937-2000 , (un)used/mainly never hinged collection incl. better
sets upto 1950, also good blocs and sheets, in 2 Schaubek albums
AUSTRALIA UPTO 2001 , (un)used/mostly mint collection with some better
sets, in 2 stockbooks
AUSTRALIA 1913-2000 , used/never hinged with many modern sets and
sheets, cat. value to consigner see list €1224,=, in 2 stockbooks
AUSTRALIA , starting 1913 most used collection incl. some old letters, in
Victoria album
AUSTRALIA AND STATES , small collection with some better stamps, in album
AUSTRALIAN STATES , classic lot stamps with interesting varieties and
cancels, in folder
QUEENSLAND , lot with classic material with cancellations and R cancellations
in total appr. 1700 different cancellations, mostly in nice quality, in stockbook
BAHAMAS 1882-1988 , (un)used/mint collection with some better sets, in
Excelsior album
BAHAMAS 1859-1970 , (un)used well filled collection with many better items of
the beginning period incl. War Tax, high catalogue value, on albumpages, in
folder
BARBADOS 1852-1983 , (un)used/mint collection with some better sets, in
multo binder
BARBADOS 1852-1966 , (un)used/mint nice collection incl. many better singles
and sets, for example, 89/103 unused, 249 unused, good classics etc., cat.value
appr. £3250,= according to the vendor, on albumpages, in folder
BECHUANALAND 1885-1914 , mostly unused collection, incl. high values and
revenues, mounted on old albumpages, in folder
BECHUANALAND/BOTSWANA , most never hinged lot with modern sets/pairs
and blocs, in stockbook
BERMUDA 1865-1936, very nice used collection starting from nr.1 incl. all better
items like the £1, 1918 in overall very nice quality, very high catalogue value, on
albumpages, in folder
BRITISH EAST AFRICA , (un)used lot with some better items like nr.1/2, also
some East Africa and Uganda, on albumpages, in folder
BRITISH GUIANA , lot with 93 "errors"stamps, those were issued with the wrong
value, very interesting, in stockbook
BRITISH GUIANA 1852-1979, unused/mint beautiful collection including many
hot items of the beginperiod, also some indepence and official, enormous
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catalogue value, on stockpages, in folder
BRITISH GUIANA 1860-1966 , (un)used/never hinged nice collection incl. many
better items incl. good officials etc., cat.value approx. £3500,=, counted by
consigner, on albumpages, in folder
BRITISH SOMALILAND 1903-1920 , most unused collection upto 5Rp., also
O.H.M.S. overprints, mounted on old albumpages, in folder
CANADA 1852-1993, (un)used/never hinged beautiful specialised collection
with many highlights upto $5,=, incl. a good section registered stamps, airmail
etc., modern part incl. booklets. Fantastic collection with an enormous cat.
value, in 3 Stanley Gibbons albums
CANADA FROM 1859, well filled collection incl. Victoria 1897 upto $2, from
1900 onwards mostly complete incl. blocs and sheets, airmail, postage due,
service etc., also a lot of used postcards starting 1880, high cataloguevalue, on
albumpages, in 2 cassetes
CANADA , big lot with good classic material also some Nova Scotia with nice
registered etc., enormous cat.value, in 2 binders and stockbook
CANADA 1859-2000 , used collection incl. registered stamps, postage due and
blocs, in 2 Schaubek albums
CANADA 1897-1999 , never hinged collection (only a few older stamps with
hingeremainders). The collection includes also airmails, express, postage due
and official, in 3 Davo luxe albums and Safe album booklets
CANADA 1859-1967 , (un)used/mint lot including better items, also many "back
of the book", with good war Tax, in stockbook
CANADA 1859-1992 , (un)used/mint collection without the expensive stamps,
the modern part from 1950 well filled, mostly all never hinged, in Davo album
CYPRUS UPTO 1998 , mint colllection, incl. Turkish Cyprus, blocs often twice in
the collection incl. the United Europe sets, also blocs, mounted in 3 Lindner
albums
CYPRUS , unused mostly never hinged almost complete collection incl. all
United Europe sets en blocks, in Leuchtturm album
CYPRUS , used S.G. 8 en 9, 4 copies, different plates cat.value £450,=, on
stockcards, in folder
CYPRUS/GIBRALTAR , (un)used very nice lot with many better stamps, some
duplicates also Specimen overprints etc., high cat.value, on 9 stockpages, in
folder
DOMINICA 1903-1977 , (un)used/mint small collection, on albumpages, in
folder
EGYPT 1925-1995 , (un)used/mint mostly never hinged collection incl. blocs
and Palestine Occupation, in stockbook
EGYPT UPTO 1950 , (un)used small collection incl. some better also airmail, on
albumpages, in folder
GIBRALTAR 1886-1999 , (un)used most never hinged collection with some high
values in the first part, also blocs etc. (often twice), mounted in 2 Lindner
albums
GIBRALTAR 1886-1997 , (un)used/mint collection incl. good old materials with
the better values upto the Pound values, in stockbook
GIBRALTAR , semi modern lot in quantities, including better sets upto £1, in
small bags, in folder
GIBRALTAR 1960th , never hinged sets in quantities, in part of sheets incl.
1967 upto £1(Sailing Vessel), in blocs of four, scout sets in sheets of 48ex., etc.,
in folder
GRENADA 1861-1993 , (un)used/mint starters collection wit some better
material, in multobinder
GRENADA UPTO 1895 , (un)used/never hinged very nice interesting lot with
only classic material, specialised incl. tete-beche pairs, stripes and blocs,
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enormous catalogue value, on 7 stockpages, in folder
HELIGOLAND , big lot with many better stamps mostly all signed, enormous
cat.value, in small stockbook, in folder
HONG KONG LITERATURE , Hong Kong and the Treaty ports of China and
Japan 1961 issue, by F.W. Webb, in a very nice condition
HONG KONG , mostly used collection including the higher values upto £5,=,
also some extra's, blocs of four, fiscals etc., mounted on old pages, in folder
HONG KONG , most used classic collection incl. overprints, high values and
blocs of four, in folder
INDIA STARTING 1854 , (un)used/mint stock with many stamps incl. better sets
etc., in stockbook
INDIA , used mostly classic collection incl. better items, on pages, in folder
IRELAND 1922-1999 , never hinged collection incl. postage due and sheets, in
Biella binder and Davo de luxe album
IRELAND 1922-1987 , (un)used/mainly never hinged collection with some older
material from 1970 onwards completely unmounted mint, on albumpages, in
folder
IRELAND , mint yearpackages 60's in quantities, in part of sheets and blocs, in
folder
JAMAICA 1870-1984 , (un)used/mint small collection with some better classic,
in Stanley Gibbons album
JAMAICA , (un)used/mint collection from the classics upto 1967, mounted on
albumpages, in folder
KUWAIT , interesting lot with good items, high catalogue value, on stockcards,
in folder
LIBERIA 1892-1974 , (on)gebruikte leuke goed gevulde collectie waarbij
ongetand tevens port en dienst, op albumbladen, in map
MAFIA ISLAND 1915-1916 , (un)used lot with 16 stamps with overprints G.R.
Post Mafia, incl. 2x 1R green and brown, very high cat.value, on stockcard in
folder, seldom offered
MALAYSIA 1963-2001 , never hinged collection almost complete incl. blocs and
sheets, in album
MALAYSIAN STATES 1895-1849 , nr. 77/79/80, $2,=, 5,= and 25,=, fiscal used
high cat.value, in folder
MALTA 1855-1919, (un)used/mint very nice specialised collection starting with a
good section stamps of Great Britain with Malta and A25 cancellations from the
½d upto 10S. with almost all plates etc. later starting 1860, nr.1 upto 19 very
specialised and the later issues upto 1919 incl. rarities etc. Also many letters
and postcards including some desinfected cancels, an amazing collection for
the specialist, in binder
MALTA 1937-1999 , (un)used/mint collection with most never hinged material, in
2 Davo albums and stockbook
MALTA 1964-1991 , complete never hinged collection incl. the sheets (postage
due not complete), in Schaubek binder and Order of Malta binder with specials
MALTA T/M 1988 , (un)used/mostly never hinged small collection starting 1950
complete unmounted mint, incl. postage due, in Schaubek album
MALTA 1937-1980 , most never hinged collection incl. blocs, in Davo album
MALTA 1860-1922 , unused/mint lot of the starting period with many high noted
items, on albumpages, in folder
MALTA , never hinged duplication stock, in bags in folder
MALTA , never hinged sets and blocs in quantities, years 60's and 70's, in folder
MALTA , lot with some classic, on 2 stockpages, in folder
MAURITIUS 1858-1926 , (un)used collection with several better overprints and
some high values, mounted on old albumpages, in folder
MONTSERRAT 1876-1987 , (un)used/mint small collection with some better
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items, on albumpages, in folder
NATAL 1860-1888 , (un)used/mint lot singles some in quantities incl. never
hinged stamps like S.G.69, catalogue value 110£ each etc., in folder
NEW ZEALAND 1855-1966, (un)used/mint very nice specialised collection, incl.
many better items, blocs of four, booklets, countercoil pairs etc., enormous
catalogue value. Good viewing recommanded, in selfmade album
NEW ZEALAND 1862-1999 , (un)used/mint collection with many modern
unhinged, incl. life insurance, airmail, official and blocs, also Ross, mounted in 3
Davo luxe albums
NEW ZEALAND 1892-1996 , (un)used/mint standard collection starting 1936,
almost complete, many never hinged incl. blocs, also official etc. and Ross, in 2
Davo albums
NEW ZEALAND UPTO 1910 , (un)used classic collection with many better
items, also fiscals and life insurance, high cataloguevalue, on albumpages, in
folder
PALESTINA , (un)used/never hinged lot singles and sets, on stockbookpages,
in folder
HOLYLAND , specialised collection of postmarks on stamps and letters incl.
many better items of Jaffa and Jerusalem, interesting for specialist, in Warwick
album
PAPUA NEW GUINEA 1952-1991 , complete never hinged collection, in Kabe
binder
SINGAPORE 1955-1988 , never hinged complete collection incl. all better sets
and blocs incl. bloc 1 and 2, high cat.value, in beautiful album
ST.KITTS-NEVIS 1884-1993 , (un)used/mint collection with some better sets,
on albumpages, in folder
ST.LUCIA 1881-1978 , (un)used/mint small collection, on albumpages, in folder
ST.VINCENT 1861-1978 , (un)used/mint small collection, on albumpages, in
folder
SOUTH AFRICA 1910-1979, unused/mostly all never hinged double collection,
incl. all better sets as 1913 set upto £1, 1927 set in pairs, 1930 sets in pairs etc.
Also postage due and some other extra's, very fresh and fine collection with a
high catalogue value, in 2 Lindner albums and 1 stockbook
SOUTH AFRICA 1910 , (un)used/never hinged collection with many better
stamps and sets incl. pairs, somewhat specialised, high cat.value, in stockbook
SOUTH AND SOUTH WEST AFRICA 1910-2000 , (un)used/never hinged nicely
well filled collection with many better stamps, incl. blocs, sheets etc., high
cat.value, in Davo and Lindner album
SOUTH AFRICA , (un)used/mint lot classic stamps, with Cape of Good Hope en
Griqualand etc., in folder
TRANSVAAL , lot with many duplicates incl. better material, in bags in folder
TRINIDAD AND TABAGO 1854-1990 , (un)used/mint collection with some
better classics, in Stanley Gibbons album
TRINIDAD AND TABAGO , (un)used small collection upto 1 Sh. stamps(1 ex.
5S.revenue), mounted on old albumpages, in folder
TURKS-AND CAICOS ISLANDS 1867-1995 , (un)used/mint very nice
specialised collection incl. many high noted stamps, specialised on types and
varieties, interesting collection for the specialist, in nice Stanley Gibbons album
VIRGIN ISLANDS 1866-1970 , (un)used/never hinged nice collection incl. many
better singles and sets, high catalogue value, on albumpages, in folder
EQUADOR , (un)used lot imperforated classic stamps incl. 2 bisected ex. on
piece, 2 blocs of four and strip, on stockcards, in folder
FRANKRIJK 1849-1992, geweldige (on)gebruikte/postfrisse collectie met veel
doubletten, beginnend met zeer uitgebreid klassiek waarbij mooie zegels. Vanaf
1900 worden de aantallen steeds groter tot max. 10 stuks, met alle betere
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topnummers en dure series, ook veel blokken vanaf blok nr.1(5x), luchtpost,
port, service, vellen, carnets etc., veel postfris en in overwegend goede
kwaliteit, cataloguswaarde €125.000 tot €150.000 (vlgs. inzender). Op verzoek
als een geheel ter veiling, absoluut goed bezichtigen! Een collectie die zelden in
deze omvang wordt aangeboden, in 9 overvolle luxe Lindner albums FRANCE
1849-1992, magnificent (un)used/mint collection with many multiples starting
with many classic ex. with the better ones. From 1900 onwards bigger amounts
upto 10 times, sets with the topvalues and expensive sets, also many blocs
starting the nr.1 (5x), airmail, service, sheets, carnets etc., many never hinged
and mostly in good quality, estimated cataloguevalue between €125.000 en
€150.000. On request sold as one lot, absolutely good viewing recommanded,
seldom offered in this quantity, in 9 very well filled luxureous Lindner album
FRANKRIJK 1849-1988, (on)gebruikte/postfrisse prachtige collectie zowel
ongebruikt/postfris als gebruikt verzameld beginnend met uitgebreid klassiek
daarna vrijwel alle highlights aanwezig, vaak dubbel verzameld, ook luchtpost,
port, dienst, colis postal en boekjes, een zeer mooie collectie met veel potentie
en een giga cataloguswaarde, in 6 luxe Lindner album
FRANKRIJK 1849-2003, (on)gebruikte/postfrisse prachtige uitgebreid opgezette
collectie beginnend met mooi klassiek waarbij ook veel brieven, daarna alle
goede en dure series en alle blokken tevens luchtpost, veel postfris, in 7
Leuchtturm albums
FRANKRIJK 1849-1996, (on)gebruikte/postfrisse zo goed als complete collectie
met bijna alle betere zegels en series beginnend met mooi klassiek, tevens alle
blokken vanaf blok 1 incl. luchtpost, dienst, port etc., mooie collectie met hoge
cataloguswaarde, in 5 Lindner albums
FRANKRIJK, (on)gebruikte/postfrisse partij/restant met zeer veel topnummers
van zowel klassiek maar ook van de latere emissies, meestal in zeer frisse
kwaliteit, ook blokken, luchtpost en port aanwezig, een zeer leuke partij welke
absoluut een zorgvuldige bezichtiging verdient, op albumbladen en
insteekbladen, in cassette
FRANKRIJK 1849-1984, (on)gebruikte/postfrisse zeer uitgebreide collectie
beginnend met mooi klassiek waarbij ook leuke stempels. Van de latere jaren
bijna alle betere en dure zegels, series en blokken, ook luchtpost, Taxe etc., ook
een zeer mooie afdeling Koloniën waarbij ook beter klassiek, een geweldige
collectie met een zeer hoge cataloguswaarde, in oud zelfgemaakt album
FRANKRIJK 1849-1999, collectie waarin klassieke deel gebruikt, daarna vanaf
ca. 1900 ongebruikte veelal postfrisse collectie op enkele zegels en series na
geheel compleet in mooie kwaliteit. Ook de luchtposten met o.a. beide 50 francs
1936 zegels postfris, vanaf 1925 de blokken, dienst, port en militair etc. niet
compleet, in 4 Leuchtturm albums
FRANKRIJK 1849-1999, (on)gebruikte/vnl.postfrisse grote winkelvoorraaad met
veel postfrisse series, ook luchtpost, port etc., cat.waarde vlgns. winkelier ca.
€20.000,=, in 4 dikke stockboeken
FRANKRIJK 1849 , frisse gebruikte collectie beginnend met mooi klassiek,
daarna met veel betere zegels en series, blok 2 luxe, en luchtpost met o.a.
50Fr., hoge cataloguswaarde, in Schaubek album
FRANKRIJK 1849-1970 , (on)gebruikte/voornamelijk postfrisse complete
collectie incl. veel betere zegels, series en blokken, zeer hoge cataloguswaarde,
in 2 Safe albums
FRANKRIJK 1849-1985 , (on)gebruikte/postfrisse zeer frisse collectie vaak
dubbel verzameld, zowel postfris als gebruikt incl. luchtpost en blokken,
cataloguswaarde ca.€10.000,= vlgns. inzender, in 2 Biella albums
FRANKRIJK 1850-1998 , (on)gebruikte/postfrisse goed gevulde collectie zonder
de topnummers vanaf 1960 compleet postfris, incl. blokken, boekjes etc., ook
luchtpost en port, zeer hoge cat.waarde, in 6 Lindner albums
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FRANKRIJK 1849-1979 , (on)gebruikte/postfrisse collectie met veel betere
zegels en series vanaf 1950 vnl. postfris, in 3 Davo albums
FRANKRIJK 1849-1965 , (on)gebruikte/postfrisse collectie met doubletten
waarbij veel klassiek w.o. mooie exemplaren tevens veel betere nummers uit de
jaren '20 en '30, zeer hoge cataloguswaarde, in Davo album en insteekboek
FRANKRIJK 1849-2003 , geheel gebruikte mooie goed gevulde collectie waarbij
ook betere nummers, ook luchtpost etc., in zeer nette kwaliteit, in 2 Davo
albums
FRANKRIJK , (on)gebruikte/postfrisse partij waarbij veel postfris tevens iets
Engeland, hoge cataloguswaarde, in 2 stockboeken en los, in cassette
FRANKRIJK 1960-2000 , mooie kwaliteit geheel complete postfrisse collectie
incl. velletjes, blokjes, voorafstempelingen en diverse extra's, in 5 luxe Lindner
albums
FRANKRIJK 1849-1965 , (on)gebruikte/vnl. postfrisse voorraad waarbij ook veel
klassiek, zeer hoge cataloguswaarde, goed bezichtigen!, in dik Fil-I-Safe
stockboek en blanco bladen
FRANKRIJK 1850-1992 , (on)gebruikte/postfrisse collectie waarbij brieven en
fdc's, cataloguswaarde zegels €5.500,= vlgns. inzender, brieven e.d. niet geteld,
in 4 zelfgemaakte albums
FRANKRIJK KLASSIEK T/M 1920 , (on)gebruikte partij met veel betere zegels,
brieven en briefstukjes waarbij dure ex., in overwegend nette kwaliteit, zeer
hoge cataloguswaarde!, in 2 kleine insteekboekjes
FRANKRIJK 1849-1980 , (on)gebruikte/postfrisse collectie, beginperiode vnl.
gebruikt, later ongebruikt en veel postfris, in Schaubek album
FRANKRIJK 1859-1998 , (on)gebruikte/postfrisse gespecialiseerde collectie met
alleen "back of the book" met o.a. leuk Telegraaf etc., in 2 Leuchtturm albums
FRANKRIJK , (on)gebruikte/postfrisse partij met veel doubletten, ook blokken
waarbij 2x blok 3 tevens iets Koloniën, hoge cataloguswaarde, in stockboek
FRANKRIJK 1850-1950 , (on)gebruikte/postfrisse partij waarbij veel betere en
duurdere nummers, hoge cataloguswaarde, in insteekboek
FRANKRIJK 1900-1987 , ongebruikte/vnl. postfrisse goed gevulde collectie met
veel betere series vanaf 1955, zo goed als compleet postfris, in 2 stockboeken
FRANKRIJK 1862-2001 , ongebruikte/postfrisse collectie met in het klassieke
deel her en der een gebruikt zegel, ook luchtpost, port, voorafstempelingen,
velletjes, blokken en boekjes, enorme cat.waarde, in 2 Davo luxe albums en
stockboek
FRANKRIJK 1977-1999 , postfrisse collectie incl. boekjes, blokken en velletjes,
in 2 Leuchtturm albums
FRANKRIJK 1849-1962 , (on)gebruikte/postfrisse kleine collectie beginnend
met mooi klassiek verder enkele betere zegels incl. luchtpost etc., in ringband
FRANKRIJK 1849-1944 , (on)gebruikte/postfrisse collectie zonder topnummers,
veel postfris, in Lindner album
FRANKRIJK , (on)gebruikte/postfrisse engrospartij met vnl. port, luchtpost,
voorafstempelingen etc., hoge cataloguswaarde, in insteekboek
FRANKRIJK , postfrisse collectie carnets waaronder Rode Kruis carnets vanaf
1952, in band
FRANKRIJK 1852-1968 , vnl. gebruikte collectie met gespecialiseerd klassiek
deel, in Davo album
FRANKRIJK , lot met postfrisse vellen etc., in multiband
FRANKRIJK EN KOLONIEN , (on)gebruikt/postfris lot met de betere zegels en
series van een handelsstock welke apart in de Safe bewaard werden. Mooie
kwaliteit en hoge cat.waarde, in stockboekje
FRANKRIJK 1849-1880, fantastische collectie van de eerste emissies zeer
gespecialiseerd verzameld op kleuren en typen in voornamelijk Superbe
kwaliteit waarbij zeer veel randstukken. Ook veel brieven waarbij o.a. een brief
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verstuurd naar Menton en 10c type II citron in paar. Een topcollectie voor de
verwende verzamelaar, zorgvuldige bezichtiging aanbevolen, op albumbladen,
in map
FRANKRIJK MILLESIMES, ongebruikte/postfrisse uitgebreide collectie van dit
schaarse materiaal. Zelden is een zo uitgebreide collectie bij ons geveild waarbij
ook diverse toppers. Cataloguswaarde ruim €20.000,=, uitzonderlijk mooie koop,
op albumbladen, in map
FRANKRIJK, (on)gebruikt lot met betere klassieke zegels waarbij zeer dure
nummers, ook enkele zegels van andere landen, gigantische cataloguswaarde,
op bladen, in map
FRANKRIJK 1849-1936, (on)gebruikte zeer frisse kwalitatief mooie collectie
beginnend met veel klassiek daarna betere zegels en series, blok 2, luchtpost,
port, colis postal etc., enorme cataloguswaarde, op albumbladen, in map
FRANKRIJK COLIS POSTAL , ongebruikte/postfrisse op enkele zegels na
complete collectie waarbij veel betere zegels ook A en B nummers, zelden zo
compleet aangeboden, zeer hoge cataloguswaarde, op albumbladen, in map
FRANKRIJK KLASSIEK , lot met veel betere en duurdere zegels in redelijk
goede kwaliteit, hoge cataloguswaarde, op insteekkaartjes, in map
FRANKRIJK , iets zegels en brieven, op insteekkaarten, in map
FRANKRIJK 1855-1875 , gebruikt lot met verschillende klassieke zegels, per
tien gesorteerd in kleine zakjes, hoge cataloguswaarde, in map
FRANKRIJK TOT 1940 , (on)gebruikt/postfris lot met betere zegels/series
waarbij beter klassiek, tevens iets Midden Oosten, op insteekkaartjes, in map
FRANKRIJK 1849-1945 , (on)gebruikte restant collectie waarbij betere zegels
en series met o.a. 5Fr. 1869 etc., hoge cat.waarde, op albumbladen, in map
FRANKRIJK , kleine collectie incl. luchtpost en port waarbij enkele betere
zegels, op albumbladen, in map
FRANKRIJK EN KOLONIEN T/M 1949 , (on)gebruikt lot met beter klassiek en
betere series en zegels van latere periode, in overwegend nette kwaliteit, goed
bezichtigen!, op kaartjes en in zakjes, in map
FRANKRIJK EN KOLONIEN 1849-1890 , (on)gebruikte klassieke collectie
waarbij dure zegels, hoge cataloguswaarde, op albumbladen, in map
FRANKRIJK EN SPANJE T/M 1940 , ongebruikt/postfris lot met veel betere
zegels, series en blokken, zeer hoge cataloguswaarde, goed bezichtigen!, op
insteekbleden, in map
MONACO 1885-2004, ongebruikte/postfrisse collectie, hoofdnummers op 6
zegels na compleet(4 gebruikte zegels in de collectie). Vanaf ca.1950 compleet
postfris. Ook veel voorafstempelingen, luchtpost compleet, diverse blokjes en
divers zeldzaam ongetand materiaal en extra's, in 3 Davo albums
MONACO 1885-1999, ongebruikte veelal postfrisse collectie met veel betere
oude zegels en series, 1937 gebouwen serie compleet postfris. De collectie is
vanaf 1927 geheel compleet in postfrisse mooie kwaliteit, verder blokjes,
velletjes, voorafstempelingen, diversen etc., in 3 Leuchtturm albums
MONACO 1885-1980, ongebruikte/vnl. postfrisse op een paar zegels na
prachtige zeer frisse complete collectie met veel topzegels t/m 5Fr. incl.
luchtpost, port en blokken. Totale cataloguswaarde €12.700,=, specificatie bij
kavel, in 2 Kabe albums
MONACO 1885-, (on)gebruikte/voornamelijk postfrisse zeer goed gevulde
collectie op enkele oude topnummers na geheel compleet, veelal postfris incl.
blokken, velletjes, luchtpost etc., hoge cataloguswaarde, in 4 luxe Lindner
albums
MONACO , (on)gebruikte/postfrisse leuke partij met veel klassiek met de betere
zegels t/m 5Fr. tevens beteer series en blokken van de latere periode, enorme
cataloguswaarde, in stockboek
MONACO 1885-1987 , (on)gebruikte/postfrisse collectie met veel betere zegels
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en series in mooie kwaliteit, ook voorafstempelingen, luchtpost, port, blokken en
velletjes, verder nog extra kleine gebruikte collectie, in Leuchtturm album en
stockboek
MONACO 1956-1983 , ongebruikte/vnl. postfrisse zo goed als complete
collectie incl. luchtpost, port etc., ook blokken en velletjes, tevens iets ouder
materiaal, in Yvert album
MONACO 1970-1985 , collectie met doubletten incl. blokken en vellen, in Borek
album
MONACO 1954-1980 , ongebruikte/postfrisse kleine collectie waarbij veel
postfris, in Davo album
MONACO 1955-1975 , postfrisse collectie, in 3 stockboeken
MONACO 1885-1935 , (on)gebruikte enigszins gespecialiseerde collectie met
veel betere zegels t/m 5Fr. incl. port etc., zeer hoge cataloguswaarde, op
albumbladen in map
FRANSE KOLONIEN T/M 2002, ongebruikte/postfrisse uitgebreide collectie van
vele landen met o.a. compleet Polynesië en Terres Australes, mooie collectie
met een enorme cataloguswaarde, opgezet in 2 speciale Franse albums
FRANSE KOLONIEN , kleine collectie met o.a. Cambodja, Comores etc., in
album
FRANSE KOLONIEN 1869-1894 , (on)gebruikte/postfrisse uitgebreide collectie
Nossi-Be waarbij o.a. 20x serie van 1894, enorme cataloguswaarde, op
insteekbladen, in map
FRANSE KOLONIEN GENERAL , gebruikte klassieke collectie w.o. 80c in paar,
opgezet op albumbladen, in map
FRANSE KOLONIEN 1859-1908 , (on)gebruikte/postfrisse collectie incl. veel
betere zegels, ook porten van vele landen, hoge cataloguswaarde, op
albumbladen, in map
FRANSE KOLONIEN 1859-1946 , (on)gebruikte collectie met klassiek materiaal
van vnl. gezamelijke Koloniën, Algerije en Senegal, in zeer frisse kwaliteit, hoge
cataloguswaarde, op albumbladen, in map
FRANSE KOLONIEN 1859-1940 , (on)gebruikt lot waarbij betere waarden en
series met o.a. betere series van Grand Liban etc., op insteekbladen, in map
FRANS ANDORRA 1931-1987 , ongebruikte/voornamelijk postfrisse goed
gevulde collectie waarbij betere zegels en series, in Luxe Lindner album
GUADELOUPE 1884-1892 , (on)gebruikte/postfrisse vrijwel complete collectie
met veel betere zegels en series incl. Taxe, hoge cataloguswaarde, op
albumbladen, in map
MARTINIQUE 1859-1904 , (on)gebruikte zeer interessante collectie van dit
populaire verzamelgebied met hele goede opdrukken etc., veel gekeurd, met
een zeer hoge cataloguswaarde, op albumbladen, in map
POLYNESIE 1958-1996, prachtige vrijwel complete postfrisse collectie met alle
betere zegels, series en blokken, zeer hoge cat.waarde, in luxe album
POLYNESIE 1958-1988 , complete postfrisse collectie incl. blokken en
luchtpost, in luxe Lindner album
REUNION 1949-1974 , ongebruikte/voornamelijk postfrisse goed gevulde
collectie, in luxe Lindner album
ST.PIERRE ET MIQUELON 1885-2003, vnl. ongebruikte/postfrisse collectie met
veel betere zegels en series. Ook de betere opdrukken, postaux taxe en avion,
cat.waarde volgens inzender €55.000,=, in Leuchtturm album
TERRES AUSTRALES ANTARCTICA (TAAF) 1948-1988, complete postfrisse
collectie incl. luchtpost met alle betere nummers, in luxe Lindner album
TERRES AUSTRALES , postfris lot incl. beter hooggenoteerde zegels en
series, op insteekbladen, in map
GRIEKENLAND 1861-1965 , (on)gebruikte collectie met veel beter
klassiek.Tevens veel bezette gebieden en Ionische eilanden, cataloguswaarde
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ruim €4500,=(vlgns. inzender), in Kabe album
GRIEKENLAND 1861-1996 , (on)gebruikte collectie beginnend met
Hermeskoppen daarmee ook veel betere zegels en series, in Major stamp
album
GRIEKENLAND 1960-1998 , postfrisse deels dubbel verzamelde collectie in
goede kwaliteit, in 2 Davo luxe en Leuchtturm album
GRIEKENLAND 1862-1985 , vnl. gebruikte collectie vanaf 1950 compleet
daarvoor enkele betere zegels en series, in Schaubek album
GRIEKENLAND 1861-1956 , (on)gebruikte/postfrisse iets rommelige doch leuke
collectie beginnend met diverse Hermeskoppen tevens ook bezetting van o.a.
Kreta etc., in Kabe album
GRIEKENLAND 1942-1984 , (on)gebruikte/vnl. postfrisse prachtige collectie
compleet, schitterend opgezet met beschrijvingen, in klemband
GRIEKENLAND 1896-1971 , (on)gebruikte collectie met enkele betere zegels
en series, in zeer frisse kwaliteit, in album
GRIEKENLAND T/M 1993 , (on)gebruikte/postfrisse collectie met iets ouder
materiaal vanaf 1960 veel postfris, in insteekboek
GRIEKENLAND 1945-1969 , gebruikte complete collectie, in luxe Davo album
GRIEKENLAND , ongebruikt/postfris klassiek lot w.o. paren, blokken van vier
etc., in map
GRIEKENLAND , aardige collectie waarbij veel Bezetting, op albumbladen, in
map
GRIEKENLAND , (on)gebruikt lot in rondzendboekje met vnl. betere zegels, in
map
GRIEKENLAND 1861-1930 , (on)gebruikte kleine restant verzameling waarbij
nog mooi klassiek etc., op albumbladen, in map
GRIEKENLAND EN GEBIEDEN 1890-1910 , (on)gebruikte collectie met veel
betere zegels en series, ook met betere gebieden zoals Kreta en Rhodos, hoge
cataloguswaarde, op albumbladen, in map
GUATEMALA 1922-1965 , (on)gebruikte enigszins gespecialiseerde collectie
met veel materiaal, enorme cataloguswaarde, in 4 albums
GUATEMALA 1871-1980 , (on)gebruikte/postfrisse zeer goed gevulde collectie
met enkele betere zegels, series en blokken, hoge cataloguswaarde, op
Minkusbladen, in map
HONDURAS 1866-1968 , (on)gebruikte/postfrisse partij met veel beter
materiaal, goed klassiek, ook brieven etc., op insteekkaartjes in klein bandje
HONGARIJE 1871-1980 , (on)gebruikte/postfrisse uitgebreide collectie met veel
betere nummers met veel blokken incl. luchtpost, port, dienst etc., in 7 Lindner
albums
HONGARIJE 1871-1964 , (on)gebruikte/postfrisse zeer goed gevulde collectie
met veel betere zegels, series en blokken incl. port, bezetting etc., hoge
cataloguswaarde, in Schaubek album
HONGARIJE T/M 1998 , veelal postfrisse collectie vaak 2 of 3x verzameld incl.
veel ongetande betere zegels en series, ook port etc., enorme
cataloguswaarde, in 2 Schaubek albums, 3 Lindner albums, 4 Safe albums en 3
stockboeken
HONGARIJE VANAF 1900 , (on)gebruikte zeer goed gevulde enigszins
gespecialiseerde collectie met o.a. Zeppelin, blokken, ook dienst, port en
bezettingsgebieden, leuke collectie met een hoge cataloguswaarde, in Kabe
album
HONGARIJE 1871-1969 , (on)gebruikte/postfrisse collectie met gebieden en
gespecialiseerd deel opdrukken met vele extra's, port, foutdrukken etc., leuk
opgezet voor de specialist, in 3 Schaubek albums
HONGARIJE VANAF 1872 , (on)gebruikte collectie incl. luchtpost, dienst, port
etc., in Erka album
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HONGARIJE 1874-1989 , (on)gebruikte collectie met betere zegels en series,
tevens leuk bezetting etc., in Schaubek album en op albumbladen, in cassettes
HONGARIJE 1871-1944, (on)gebruikte/postfrisse uitgebreide collectie met tal
van dure zegels, series en blokken tevens enkele goede brieven, in zeer frisse
kwaliteit, zeer hoge cataloguswaarde, in 2 Behrens albumpjes, in map
HONGARIJE 1871- , zeer frisse en mooie gespecialiseerde collectie met veel
betere zegels, in map
HONGARIJE 1892-1930 , (on)gebruikte kleine doch goed gevulde collectie, op
albumbladen, in map
IRAK , postfrisse serie 1953(70x), in veldelen, S.G.342/344, in map
ISRAEL 1948-1981, postfrisse collectie met veel betere zegels en series, incl. 7
t/m 9 met fotocertificaat Ury Shalit, ongebruikt met gom en full tab, blokken en
velletjes met vluchtelingen velletje, luchtpost 1950 serie etc., in 2 Leuchtturm
albums
ISRAEL 1948-1999 , vnl. postfrisse merendeels Full tab collectie op slechts één
zegel na geheel compleet incl. blokken(soms 2x aanwezig) en velletjes w.o.
vluchtelingen vel, verder port en luchtpost, in 4 luxe Davo albums
ISRAEL 1949-1971 , een collectie postfris met full-tab waarbij veel betere
uitgaven uit de beginperiode en een gebruikte collectie vanaf het begin zonder
tab en een collectie fdc's vanaf het begin, zeer leuke collecties met een hoge
cataloguswaarde, in 3 albums
ISRAEL 1948-1982 , goed gevulde gebruikte collectie met veel van de
hooggenoteerde zegels, in Schaubek album
ISRAEL 1948-2004 , postfrisse collectie vanaf 18955 zo goed als compleet, in 2
luxe Leuchtturm albums
ISRAEL 1980-1998 , complete postfrisse collectie incl. blokken en Sheets, in 2
Davo albums
ISRAEL , collectie zegels en fdc's, hoge cat.waarde, in 3 albums
ITALIE 1862-2001, (on)gebruikte/postfrisse vrijwel complete collectie beginnend
met mooi klassiek daarna alle betere zegels en series t/m 1940 met o.a.
Kongresserie 1922, 5 Lire Manzon etc. Ook bijna alle luchtpostzegels waarbij
Balbos 1930, Rome-Chicago 1930 etc. verder alle speciale uitgiften, zoals
zegels met reklame, dienst, militair, pakket, port, service etc. Kortom en
prachtige collectie met een zeer hoge cataloguswaarde, in 4 luxe Davo albums
ITALIE 1862-1999, ongebruikte/postfrisse vrijwel complete collectie met vele
topzegels en series incl. blokken, luchtpost, port, dienst, bezetting etc., in zeer
frisse en nette kwaliteit. Een exclusieve collectie met een enorme
cataloguswaarde, goede bezichtiging ten zeerste aanbevolen, in 4 luxe Davo
albums
ITALIE 1811-1996, gebruikte prachtige collectie beginnend met enkele
voorfilatelistische brieven, verder bijna alle Staten waarbij veel dure zegels Italië
vanaf 1862 vrij compleet met veel betere en dure zegels en series ook
luchtpost, port en dienst etc., zeer interessante collectie met een gigantische
cataloguswaarde, op albumbladen, in cassette
ITALIE, (on)gebruikte/postfrisse collectie vanaf nr. 1 t/m 1966 met veel betere
zegels en series, in overwegend goede kwaliteit, ook reclame, luchtpost met
Zeppelin en Atlantic strippen, G.N.R., port, dienst, pakket, pneumatique, Triest,
Levant en Isole Jonie, in Schaubek album
ITALIE 1862-2000 , (on)gebruikte/postfrisse partij/collectie waarbij veel beter
materiaal voor 1940 met ook leuk postfris verder ook veel luchtpost, dienst,
feldpost etc. Zeer hoge cataloguswaarde, goed bezichtigen, in 12
insteekboeken
ITALIE 1862-1977 , (on)gebruikte/postfrisse collectie met in het klassieke deel
iets gebruikt, daarna vnl. ongebruikt of postfris
ITALIE , lot met iets klassiek maar vnl. betere series uit begin 1900, tevens iets
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andere landen, in insteekboekje
ITALIE T/M 1999 , (on)gebruikte/postfrisse collectie met vooral veel beter
postfris materiaal w.o. betere luchtposten en diverse extra's en doubletten, in 2
banden en stockboek
ITALIE , (on)gebruikt/postfris lot met veel zegels, iets modern postfris, in
insteekboek
ITALIAANSE STATEN EN BEZETTINGSGEBIEDEN, zeer uitgebreide en
interessante partij met leuk Staten en Sardinië, nr.1 gebruikt met certificaat, ook
vele andere dure zegels met keur, veel bezettingsgebieden met leuk Venetië
waarbij duurdere ex. Tevens ook iets Italië met o.a. foutdruk 80 Lire 1980 met
foutief jaartal 1960, zeer leuke partij met veel potentie
ITALIAANSE STATEN , leuk lot van alle Staten waarbij betere ex., goed
bezichtigen, op zelfgemaakte bladen, in map
ITALIAANSE STATEN , lot met ca. 80 vervalsingen, op insteekkaart, in map
ITALIE 1861-1940 , (on)gebruikte collectie met veel betere zegels en series,
ook kopstaand etc., hoge cataloguswaarde, op albumbladen, in map
ITALIE 1920-1950 , ongebruikt/postfris lot met vnl. betere zegels en series
waarbij veel postfris, op albumbladen, in map
ITALIE 1863-1948 , (on)gebruikte kleine collectie met enkele betere waarden,
op albumbladen, in map
ITALIE/SPANJE , (on)gebruikte/postfrisse leuke partij waarbij beter Italiaanse
Staten tevens iets Italiaanse Koloniën en Vatikaan, cataloguswaarde ruim
€5500,= vlgns. inzender, in 2 stockboeken
ITALIE/VATIKAAN/SAN MARINO , (on)gebruikt lot met vnl. betere zegels en
series soms in aantallen, zeer hoge cataloguswaarde, op bladen, in map
ITALIE/ITALIAANSE STATEN T/M CA. 1890 , (on)gebruikt lot met enkel betere
zegels, hoge cataloguswaarde, op insteekkaartje, in map
TRIESTE ZONE A+B 1945-1954 , (on)gebruikte/postfrisse zeer uitgebreide
enigszins gespecialiseerde collectie met tevens vele andere gebieden zoals
Fiume, Isole, Montenegro, Albanië etc., interessante collectie met een enorme
cataloguswaarde, in insteekboek
VATIKAAN 1929-2000, (on)gebruikte/voornamelijk postfrisse complete collectie
met o.a. Provisorenserie ongebruikt met keur, ook luchtpost met Tobias serie
postfris en dienst, hoge cataloguswaarde, opgezet in insteekboek
VATIKAAN 1929-1981 , vnl. postfrisse geheel complete collectie incl. luchtpost,
expresse, pakket, port en de blokken, in Leuchtturm album en album met
postfrisse veldelen en blokken
VATIKAAN 1852-1999 , veelal postfrisse collectie vanaf 1929 op 7 zegels na
geheel compleet incl. luchtpost, blokken, port, pakketpost en expresse, in 2
Leuchtturm albums
VATIKAAN 1929-1980 , (on)gebruikte/postfrisse complete collectie excl. de drie
hoogste waarden van de Provisoren serie incl. alle luchtposten etc., in Lindner
album
VATIKAAN 1852-1964 , (on)gebruikte/postfrisse collectie met veel Kerkenstaat
vanaf 1929, goed gevuld met veel doubletten, ook luchtpost, hoge
cataloguswaarde, in Leuchtturm album
VATIKAAN 1962-1982 , gebruikte/postfrisse complete collectie, 5x postfris
waarvan 1x los en 1x in blokken van vier en 1x gebruikt en 1x fdc, zeer hoge
nieuwtjeswaarde, in 3 Leuchtturm albums
VATIKAAN 1929-1973 , (on)gebruikte/postfrisse goed gevulde collectie met veel
betere series, ook luchtpost etc., ex. collectie Kardinaal Symons, in Durham
stamp album
VATIKAAN 1929-1969 , postfrisse collectie incl. luchtpost en veel brieven/fdc's,
in zelfgemaakt album
VATIKAAN 1852-1971 , (on)gebruikte collectie vanaf Kerkelijke Staat incl.
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luchtpost, pakket- en portzegels, in Schaubek album
VATIKAAN 1929-1992 , (on)gebruikte/voornamelijk postfrisse goed gevulde
collectie incl. luchtpost, in ringband
VATIKAAN 1929-1968 , (on)gebruikte/postfrisse collectie op enkele zegels na
compleet, in oud schriftje, in map
VATIKAAN 1929-1973 , (on)gebruikte/vnl. postfrisse partij met doubletten incl.
Luchtpost, op 3 insteekbladen, in map
SAN MARINO 1899-1998 , vnl. postfrisse goed gevulde mooie kwaliteit collectie
incl. pakketzegels, portzegels en beter blokken, in 2 Davo luxe albums en
Leuchtturm albums
SAN MARINO/VATIKAAN T/M 1985 , twee (on)gebruikte/voornamelijk
postfrisse kleine collecties, in 2 insteekboeken
JAPAN STARTING 1959 , well filled never hinged dealerstock with many good
sets in quantities, also Israel and United Nations
JAPAN 1871-1997 , used collection with the good classics , also good period
1900-1930, high cat.value, in 2 albums
JAPAN 1938-1990 , unused/never hinged collection blocs incl. all better
National Park blocs, in selfmade binder
JAPAN , used stock incl. classic material and some letters, in stockbook
JAPANESE OCCUPATION , nice lot with interesting material, in stockbook
JAPANESE OCCUPATION DUTCH EAST INDIES, (un)used collection with
scarce items and many better stamps and cancels. Also some stationary, old
collection from the U.S.A. mounted on old pages, in binder and some literature
from the 50's
JAPANESE OCCUPATION SOUTH EAST BORNEO , 100 moneyorder
fragments with very interesting mixed frankings and cancellations, rare material
which is hardly ever offered, in stockbook
JAPANESE OCCUPATION WEST BORNEO , used collection of 93 money
order fragments, interesting for the overprints and cancels, in stockbook
JAPANESE OCCUPATION LESSER SUNDAS , used collection Bali and
Lombok anchors on 105 money order fragments, including scarce anchors and
rare cancellations, very interesting lot, in folder
JOEGOSLAVIE VANAF 1918, ongebruikte/vnl. postfrisse mooie collectie
waarbij alle betere series, ook blokken en bezettingsgebieden tevens doubletten
etc., hoge cataloguswaarde, in Leuchtturm album
JOEGOSLAVIE 1918-1991, zo goed als complete ongebruikte/postfrisse
collectie incl. alle blokken, dienst, port, veel bezetting etc., in zeer frisse
kwaliteit, hoge cataloguswaarde, in 6 luxe insteekboeken
JOEGOSLAVIE 1918-1975 , ongebruikte/postfrisse collectie w.o. veel betere
zegels en series, hoge cataloguswaarde, in Schaubek album
JOEGOSLAVIE , ongebruikte/vnl. postfrisse prachtige collectie met veel betere
zegels, series en blokken tevens Bezette Gebieden etc., hoge cataloguswaarde,
opgezet in stockboek
JOEGOSLAVIE VANAF 1918 , (on)gebruikte gespecialiseerde collectie incl. een
mooie afdeling Bosnië, Kroatië en Servië, zeer leuke collectie, in Leuchtturm
album
JOEGOSLAVIE 1944-1975 , ongebruikte/voornamelijk postfrisse zo goed als
complete collectie met veel betere zegels en series, hoge cataloguswaarde, in
Leuchtturm album
JOEGOSLAVIE , (on)gebruikte/postfrisse speciaalcollectie waarbij veel
variëteiten en foutdrukken, tevens bisected, leuk voor de speciaalverzamelaar,
in Borek album
JOEGOSLAVIE 1918-1960 , (on)gebruikte/postfrisse verzameling met veel
klassiek materiaal deels gespecialiseerd, hoge cataloguswaarde, op
insteekbladen, in cassette

1914

€ 60

1915

€ 50

1916

€ 50

1917

€ 150

1918

€ 60

1919

€ 150

1920

€ 1.250

1921

€ 1.250

1922

€ 750

1923

€ 750

1924

€ 400

1925

€ 300

1926

€ 250

1927

€ 200

1928

€ 200

1929

€ 100

1930

€ 300

1931

€ 250

1932

€ 175

JOEGOSLAVIE 1918-1977 , (on)gebruikte/postfrisse vrijwel complete goed
gevulde collectie met veel betere series, in insteekboek
JOEGOSLAVIE 1918-1974 , (on)gebruikte beginnerscollectie, in Schaubek
album
JOEGOSLAVIE 1975-1992 , vrijwel complete collectie, tevens iets ouder
materiaal, in Leuchtturm album
JOEGOSLAVIE EN GEBIEDEN VANAF 1869 , (on)gebruikte/postfrisse
speciaalcollectie met Montenegro, Servië, Bosnië Herzegowina, ook mooi Italië
en gebieden, Thrasien, zones, in 3 oude banden
SERVIE 1854-1920 , (on)gebruikte goed gevulde collectie, op 9 albumbladen, in
map
LIBANON 1924-1970 , leuke (on)gebruikte enigszins gespecialiseerde collectie
met veel variëteiten en afwijkingen, interessant voor de specialist, in
zelfgemaakt album
LUXEMBURG 1859-1990, ongebruikte/postfrisse goed gevulde collectie
beginnend met beter klassiek, 1895 geheel compleet met alle betere series, ook
blokken, dienst, port, bezetting etc., alles in een zeer frisse en nette kwaliteit,
hoge cataloguswaarde, in 2 Davo luxe albums
LUXEMBURG 1852, vnl. gebruikte/ongebruikte prachtige zo goed als complete
collectie beginnend met zeer mooi klassiek met alle dure zegels. Verder blokken
en velletjes vanaf blok 1, Intellectuelenserie etc., dienst waarbij kopstaande
opdrukken en porten, cat. waarde vlgns. inzender €20.000,=, in Behrens album
LUXEMBURG 1852-1988, gebruikte collectie t/m 1930 gespecialiseerd op
typen, tandingen en kleuren incl. vele dure zegels, Intellectuelenserie etc., ook
veel fdc's tevens dienst met veel variëteiten etc., een prachtige collectie met een
enorme cataloguswaarde, in Schaubek album
LUXEMBURG 1875-1999, geheel ongebruikte vnl. postfrisse collectie vanaf
1923 geheel compleet dus met Intellectuelen serie en Verenigd Europa 1956
serie etc., de blokken vanaf 1923, dienst vanaf 1908, port en luchtpost etc., in 2
Leuchtturm albums
LUXEMBURG 1871-1974 , ongebruikte/postfrisse collectie met veel betere
zegels en series o.a. Europa Cept 1956, alles in zeer frisse kwaliteit, hoge
cataloguswaarde, in 2 albums
LUXEMBURG 1850-1989 , (on)gebruikte goed gevulde collectie met betere
zegels en series incl. blokken, dienst, luchtpost etc., hoge cataloguswaarde, in
Kabe album
LUXEMBURG T/M 1940 , (on)gebruikte/postfrisse goed gevulde collectie met
o.a. goed klassiek, Intellectuelen serie etc., tevens dienst en port, in Lindner
album
LUXEMBURG 1865-2000 , (on)gebruikte/postfrisse goed gevulde collectie
waarbij beter klassiek vanaf 1960 compleet postfris incl. dienst, port etc., hoge
cat.waarde, in 2 Davo albums
LUXEMBURG 1852-1960 , (on)gebruikte/postfrisse goed gevulde collectie met
enkele betere oudere nummers gekeurd, hoge cataloguswaarde, in Leuchtturm
album
LUXEMBURG , restant/deelcollecties en partijen waarbij beter materiaal, in 4
albums
LUXEMBURG 1850-1886 , leuk lot vanaf nr.1(2x) met veel betere zegels, hoge
cataloguswaarde, op stockkaart, in map
LUXEMBURG , eerste emissie diverse zegels, in prachtige kwaliteit en enkele
foutdrukken (gesigneerd Ferchenbaur, Richter, Demuth) w.o. deels ongetand en
dienst 14I, Officiel kopstaand blok van vier w.o. 2 ex. postfris, in klein oud
boekje, in map
LUXEMBURG 1852-1900 , (on)gebruikte klassieke collectie in vnl. zeer frisse
kwaliteit, hoge cataloguswaarde, op albumbladen, in map

1933
1934

€ 100
€ 50

1935

€ 200

1936

€ 125

1937

€ 75

1938

€ 50

1939

€ 750

1940

€ 75

1941

€ 75

1942

€ 2.000

1943

€ 850

1944

€ 750

1945

€ 500

1946

€ 350

1947

€ 200

1948

€ 200

1949

€ 200

1950

€ 200

1951

€ 200

1952

€ 200

LUXEMBURG 1852-1996 , gebruikte collectie op Yvert bladen, in map
LUXEMBURG VANAF 1945 , vnl. postfis en iets gebruikt vnl. modern materiaal,
op albumbladen, in map
MEXICO 1856-1968 , (on)gebruikte/postfrisse gespecialiseerde collectie met
veel beter materiaal, zeer leuk voor de specialist, in zelfgemaakt album
MEXICO 1856-1936 , (on)gebruikte leuke klassieke collectie waarbij veel betere
materiaal, hoge cataloguswaarde, op albumbladen, in map
NEPAL 1881-1974 , ongebruikte/vnl. postfrisse collectie met enkele betere
series vanaf 1949 t/m 1959, in Importa album
NEPAL VANAF 1881 , oude kleine vnl. gebruikte verzameling, op albumbladen,
in map
NICARAGUA 1862-1996, (on)gebruikte/postfrisse zeer gespecialiseerde
collectie met veel variëteiten, foutdrukken etc., ook in veldelen, tevens veel
brieven, zeer interessant object voor de specialist, in 7 albums
NICARAGUA 1869-1937 , grotendeels ongebruikte verzameling incl. dienst,
tevens iets Panama, in album
NICARAGUA 1852-1940 , (on)gebruikte leuke collectie waarbij ook veel port en
dienst, opgezet op zelfgemaakte bladen, in map
OOSTENRIJK 1850-1969, (on)gebruikte/postfrisse speciaalcollectie vanaf de 1e
emissie(40 zegels), diverse zegels o.a. gebruikt in Hongarije, Tsjechoslowakije,
Italië en Polen, ook oud postfris incl. Michel 105-110 en 119/132, verder de
Wipa zegels en Wipa blok(cat.waarde €3000,=) en Dolfuss, ook diverse
luchtpost, Zeitungsmarken, oude poststukken en ongetand w.o. 632/637 serie,
Telegraafzegels, port w.o. 1949 set (237/258) 11 zegels ongetand in
paren(cat.waarde €2200,=), niemals vergessen series VI en VII postfris pracht
ex., Nooduitgiften Graz 1947/1948, Donau Dampfer serie en enkele
voorfilabrieven(enkele zegels met oud attest), met omschrijvingen opgezet in 2
klembanden
OOSTENRIJK 1850-1999, (on)gebruikte/postfrisse deels dubbele collectie
(zowel ongebruikt/postfris als gebruikt) met veel luxe en betere zegels en series
zoals Dolfuss zegel luxe postfris met velrand, WIPA zegel etc., ook Soviet zone,
blokken, port en prachtig luchtpost, iets bezetting, feldpost, krantenzegels etc.,
in 2 Davo albums en 3 Leuchtturm banden
OOSTENRIJK T/M 1940, (on)gebruikte/postfrisse grote partij waarbij ook een
interessant klassiek gedeelte, cataloguswaarde ca.€25.000,= vlgns. inzender,
goed bezichtigen aanbevolen, in dik insteekboek
OOSTENRIJK 1850-1984 , (on)gebruikte/postfrisse uitgebreide collectie met
veel betere en duurdere zegels en series incl. luchtpost, port en gebieden, zeer
nette collectie met een hoge cataloguswaarde, in zelfgemaakt album
OOSTENRIJK 1908-1999 , ongebruikte/postfrisse complete collectie met veel
betere zegels en series, ook blokken, luchtpost, port en feldpost, hoge
cataloguswaarde, in 2 Davo albums
OOSTENRIJK 1850-1984 , (on)gebruikte/postfrisse goed gevulde collectie
waarbij betere zegels en series, hoge cataloguswaarde, in 3 albums
OOSTENRIJK 1850-1994 , ongebruikte/postfrisse collectie en een gebruikte
collectie, totaal in 5 Lindner albums, 2 Leuchtturm albums en stockboek
OOSTENRIJK , (on)gebruikte/postfrisse sets, gespecialiseerde partij, in 2
albums en 2 stockboeken
OOSTENRIJK 1850-1985 , (on)gebruikte/postfrisse doublettenpartij waarbij veel
betere series, hoge cataloguswaarde, in stockboek
OOSTENRIJK 1850-1980 , (on)gebruikte leuke goed gevulde collectie
beginnend met goed klassiek, ook betere luchtpost, dienst en port, hoge
cataloguswaarde, in zelfgemaakt album
OOSTENRIJK 1850-1980 , (on)gebruikte/postfrisse goed gevulde collectie
zonder topnummers incl. luchtpost, port ook veel Bezette Gebieden etc., hoge

1953

€ 175

1954

€ 150

1955

€ 150

1956

€ 150

1957

€ 125

1958

€ 120

1959

€ 85

1960

€ 75

1961

€ 400

1962

€ 1.000

1963

€ 1.750

1964

€ 300

cataloguswaarde, in 4 Lindner albums
OOSTENRIJK T/M 1995 , gedeeltelijk dubbel verzamelde collectie, zowel
postfris als gebruikt, bij het oudere gedeelte veel betere zegels en series incl.
luchtpost, port etc., in 2 ordners
OOSTENRIJK T/M 2000 , een (on)gebruikte collectie waarin enkele betere
series in album en 3 insteekboeken met modern postfris, hoge frankeerwaarde,
in 4 boeken
OOSTENRIJK VANAF 1850 , (on)gebruikte partij waarbij mooi klassiek, ook
betere series van latere periode ook luchtpost, port etc., hoge cataloguswaarde,
in 10 schriftjes, in cassette
OOSTENRIJK 1850-1973 , gebruikte collectie waarbij beter materiaal, ook
interessant voor stempels, in zeer frisse kwaliteit, in Davo album
OOSTENRIJK EN GEBIEDEN 1850-1981 , doublettenpartij waarbij veel
klassiek, ook zeer interessant voor stempels, hoge cataloguswaarde, in 5
insteekboeken
OOSTENRIJK 1850-1997 , (on)gebruikte/postfrisse stock van bijna 6000
zegels, in 4 stockboeken
OOSTENRIJK 1945-1981 , postfrisse op 5 zegels na complete collectie zonder
port en blokken en met luchtpost incl. 1950 serie compleet, in Davo album
OOSTENRIJK VANAF 1850 , (on)gebruikte partij waarbij betere zegels en
series, in 7 schriftjes, in cassette
OOSTENRIJK/OOSTENRIJKSE GEBIEDEN 1850-1971 ,
(on)gebruikte/postfrisse mooie collectie met veel betere series incl. luchtpost en
port, tevens goed gevulde collectie Bosnië/Herzegowina, Lombardije, Venetië,
Feldpost etc., zeer hoge cataloguswaarde, in 4 Lindner albums
OOSTENRIJK BEZETTING/WEST UKRAINSE VOLKS REPUBLIEK,
(on)gebruikte/postfrisse speciaalcollectie en poststukken, post op Kreta,
Lombardije Venetië vanaf 1e serie, Bosnië, West Ukraine, Lemberg en Kalomea
uitgiftes gespecialiseerd w.o. brieven en aantekenzegel (zeer zeldzaam), ook
brief met attest. Verder ook gesigneerde zegels w.o. op brief o.a Brun en Dr. P.
Jen, Fischer, Grab, Mikulski, Koopman etc. en veldpost o.a Hongaarse 1918 set
1 t/m XIII en ongetande ex., Italiaans veldpost, Roemeense veldpost w.o.
kopstaande opdrukset, Servië 1e serie postfris, Levant, Trentino en Venezia,
Poczta Polska. Het hoogtepunt van de collectie ligt bij de West Ukrainse Volks
Republiek met divers materiaal welk zelden of nooit wordt aangeboden (de
goede zegels zijn gekeurd door de diverse keurmeesters) en enkele met attest,
opgezet met omschrijvingen op blanco bladen, in klemband
OOSTENRIJK SOVIET BEZETTINGSZONE 1945, prachtige zeer uitgebreide
tentoonstellingscollectie lokaaluitgaven, (on)gebruikt/postfris incl. veel zeldzame
poststukken, de collectie bevat vele attesten van o.a Lechel, Wallner, Neufeld
en Sturreis, verder enkele honderden gesigneerde/gekeurde zegels. De
collectie bevat veel zeldzaam materiaal w.o. paren, strippen en veldelen, ook
combinaties, proeven, foutdrukken etc., w.o. divers onbekend materiaal of ex.
waar maar enkele stuks van bekend zijn w.o. Volksturm (3ex. bekend). De
collectie begint bij Aussee (44 ongebruikte gekeurde zegels w.o. gekeurd Friedl,
daarna Dorfstetten (37 zegels w.o. kopstaand en diverse gebruikte zegels,
gekeurd Klein, Neufels en Attesten), verder Dumstein 35 stuks w.o. zeldzaam
gekeurd veldeel, verder met o.a. Fohnsdorf, Furth, Gmund, Graz(groot aantal
w.o. poststukken), Horn etc. t/m Waldhoven II met compleet vel van de 1
Rm.(25 zegels van de totaal oplage van 100 zegels. De collectie is verzameld
vanaf de 50er jaren t/m de 70er jaren en toen opgezet op blanco bladen met
omschrijvingen, in klemband
OOSTENRIJK SOVIET BEZETTINGSZONE 1945 , (on)gebruikte/postfrisse
speciaalcollectie incl. veel brieven, 1 bisected, opdrukken, overdrukken op
Duitse Hitler zegels en iets voorlopers op echt gelopen brieven, diverse klex in
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€ 400

1966

€ 350

1967

€ 100

1968

€ 750

1969

€ 500

1970

€ 350

1971

€ 300

1972

€ 75

1973

€ 100

1974

€ 75

1975

€ 375

1976

€ 125

1977

€ 75

1978

€ 75

1979

€ 400

1980

€ 350

1981

€ 500

1982

€ 500

1983

€ 250

1984

€ 200

1985

€ 175

1986

€ 75

kleur, nood aantekenstroken etc. Mooi opgezet met omschrijvingen op blanco
bladen, in klemband
OOSTENRIJK 1850-1936 , (on)gebruikte prachtige goed gevulde collectie met
veel betere series, hoge cat.waarde, in 2 schriftjes, in map
PARAGUAY , enorme stock vanaf 1870 t/m het moderne deel, in 2 dikke
uitpuilende stockboeken
PARAGUAY MUESTRA , postfrisse collectie zegels en blokken met Muestra
opdrukken. Veel interessante motieven, materiaal wat zelden wordt
aangeboden, in stockboek
PERU VANAF 1858, (on)gebruikte/postfrisse zeer uitgebreide gespecialiseerde
collectie uitgezocht op kleuren, papiersoort, tandingen etc., ook veel variëteiten
en foutdrukken, tevens leuke brieven, uiterst interessant voor de
gespecialiseerde verzamelaar, in zelfgemaakt album
PERU 1919-1960 , (on)gebruikte/postfrisse zeer interessante gespecialiseerde
collectie met veel varieteiten en foutdrukken, ook leuke brieven, postwissels en
pakketkaarten, zelden in deze hoedanigheid aangeboden, goed bezichtigen, in
zelfgemaakt album
PERU 1857-1971 , partij met betere zegels, series en brieven, zeer interessant
voor stempels etc. incl. dienst, pakket en telegraaf, zeer hoge waarde, op
insteekkaartjes, in fotoalbum
PERU , (on)gebruikte/postfrisse gespecialiseerde collectie overprints waarbij
veel dure zegels, cataloguswaarde vlgns. inzender ruim €10.000,=(Michel), voor
de specialist, in mooi oud album
PERU 1858-1981 , (on)gebruikte/postfrisse kleine collectie waarbij goed
klassiek, ook port e.d., in album en insteekboek
PERU 1858-1941 , (on)gebruikte collectie waarbij beter klassiek, op
albumbladen, in map
PERU T/M 1957 , (on)gebruikt lot met enkele betere klassieke zegels, luchtpost,
ook Official etc., op insteekbladen, in map
POLEN 1918-1999 , prachtige kwaliteit vnl. postfrisse collectie incl. Poczta
Polska blokken, Port en Reich, General Gouvernment, in 6 Davo albums
POLEN 1945-1991 , mooie postfrisse collectie met betere opdrukken, ongetand
en velletjes, hoge cat.waarde, in 4 Schaubek albums
POLEN 1918-1972 , (on)gebruikte/postfrisse collectie waarbij veel ongetande
uitgaven, in Kabe album
POLEN , (on)gebruikte speciaalcollectie lokaaluitgiften, Stadspost Warschau en
port Gdansk, zeer leuk voor de speciaalverzamelaar, in insteekboek
PORTUGAL 1947-1999 , postfrisse collectie waarbij de moderne velletjes vaak
2x aanwezig, incl. Verenigd Europa, opgezet in 5 Davo luxe albums
PORTUGAL 1853-1912 , (on)gebruikte zeer goed gevulde klassieke collectie
waarbij veel dure zegels, goed bezichtigen, op albumbladen, in map
PORTUGAL EN PORTUGESE KOLONIEN 1853-1970 , (on)gebruikte/postfrisse
zeer leuke collectie/partij waarbij ook veel doubletten met een zeer goed deel
Koloniën. Van alle gebieden veel aanwezig, interessant geheel met een hoge
cataloguswaarde, in ringband
PORTUGESE KOLONIEN T/M 1940 , (on)gebruikte/postfrisse grote partij
waarbij veel betere zegels en series van o.a. Timor en Macau, in insteekboek
PORTUGESE KOLONIEN , (on)gebruikte/postfrisse handelsstock, hoge
cat.waarde, in 3 stockboeken
PORTUGESE KOLONIEN FISCAALZEGELS , interessante partij fiscaalzegels
met honderden verschillende uitgaven. Zelden zo aangeboden, voor de
specialist, in insteekboek
PORTUGESE KOLONIEN , postfris Blok 1 en 2, in diverse typen incl. O en X,
met Macau en Timor, in map
PORTUGESE KOLONIEN , (on)gebruikt lot met diverse Koloniën waarbij o.a.
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€ 300
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€ 750
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€ 150

1991

€ 40

1992

€ 30

1993

€ 750

1994

€ 500

1995

€ 250

1996

€ 200

1997

€ 150

1998

€ 100

1999

€ 100

2000

€ 50
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€ 200

2002

€ 100

2003

€ 100

2004

€ 450

2005

€ 400

2006

€ 250

2007

€ 200

2008

€ 150

2009

€ 120

goed Timor, op albumbladen, in map
ANGOLA 1938-1970 , complete postfrisse collectie met alle betere series in
zeer nette kwaliteit, op albumbladen, in map
AZOREN T/M 1930, (on)gebruikte lot met veel klassiek waarbij veel betere en
dure zegels waarbij ook variëteiten, zeer hoge cat.waarde, op albumbladen, in
map
AZOREN T/M 1930 , ongebruikte/postfrisse collectie met alle topseries in zeer
frisse en nette kwaliteit, zeer hoge cat.waarde, op insteekbladen, in map
CABO VERDE VANAF 1877 , goed gevulde collectie met enkele betere series,
hoge cat.waarde, in Lindner album
PORTUGEES INDIA 1933-1963 , ongebruikt/postfris lot waarbij betere series,
op insteekbladen, in map
MACAU UPTO 1992 , collection modern stamps, sets, special blocs, fdc's and
cards, in stockbook
MADEIRA 1868-1929, (on)gebruikte collectie met veel betere zegels en series,
zeer hoge cat.waarde, op albumbladen, in map
MOZAMBIQUE VANAF 1870- , (on)gebruikte/postfrisse goed gevulde collectie
met o.a. veel klassiek en alle betere series, ook port e.d., hoge cat.waarde, in
Lindner album
ROEMENIE , (on)gebruikte/postfrisse collectie beginnend met leuk klassiek
daarna veel betere zegels en series waarbij ook ongetand, bezetting 2e
Wereldoorlog etc., ook port en bezetting, leuke collectie met hoge
cataloguswaarde, in multoband
ROEMENIE 1865-1977 , (on)gebruikte/postfrisse goed gevulde collectie incl.
blokken en "B"uitgaven, zeer hoge cataloguswaarde, in 3 luxe Kabe albums
ROEMENIE T/M 1998 , (on)gebruikte/voornamelijk postfrisse collectie incl. de
speciale blokken, blokken van vier en beter ongetand, in 5 Schaubek albums en
2 stockboeken
ROEMENIE T/M 1976 , (on)gebruikte/postfrisse collectie waarbij betere zegels,
series en blokken, cat.waarde ca.€2.750,=(vlgns. inzender), in insteekboek
ROEMENIE 1872-1974 , (on)gebruikte/postfrisse iets rommelige doch
aantrekkelijke collectie waarin betere zegels en series, ook ongetand, in
Schaubek album
ROEMENIE/TSJECHOSLOWAKIJE 1865-1980 , (on)gebruikt/postfris lot, in 3
boeken
ROEMENIE 1862-1947 , (on)gebruikte goed gevulde collectie met veel beter
materiaal, zeer hoge cataloguswaarde, op albumbladen, in map
ROEMENIE , (on)gebruikt lot met klassiek, daarbij diverse kleurnuances etc.,
ook interessant voor stempels, op 3 insteekkaartjes, in map
ROEMENIE 1865-1930 , (on)gebruikte collectie incl. dienst en port in zeer frisse
kwaliteit waarbij beter materiaal, op albumbaden, in map
RUSLAND , ongebruikte/postfrisse collectie met de blokken etc., in dikke Kabe
band
RUSLAND 1864-1930 , (on)gebruikte/postfrisse oude gespecialiseerde collectie
met veel variëteiten/extra's/veldeeltjes, iets rommelig geheel doch interessant
opgezet met omschrijvingen voor de specialist, in 10 boekjes
RUSLAND T/M 1976 , (on)gebruikte/vnl. postfrisse partij met veel betere series
uit de 40er en 50er jaren, zeer hoge cataloguswaarde, in stockboek
RUSLAND 1858-1980 , (on)gebruikte/postfrisse vnl. gebruikte verzameling
beginnend met beter klassiek materiaal ook luchtpost en veel blokken, hoge
cataloguswaarde, in 3 insteekboeken
RUSLAND VANAF 1858 , (on)gebruikte collectie w.o. enkele
foutdrukjes/variëteiten, in ringband
RUSLAND T/M 1993 , (on)gebruikte/postfrisse handelsvoorraad incl. veel
blokken waarbij veel mooi motief, hoge kwaliteitswaarde, in 2 dikke
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€ 350
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€ 40

winkelboeken
RUSLAND , (on)gebruikt/postfris lot met betere waarden en ook variëteiten met
o.a. luchtpost, ook enkele postfrisse blokken Tsjechoslowakije, in schriftjes, in
map
RUSLAND EN GEBIEDEN , grote partij waarbij veel beter materiaal, ook
bezetting etc., zeer hoge cataloguswaarde, in 8 stockboeken
RUSLAND EN GEBIEDEN/LEVANT 1858-1969 , (on)gebruikte/postfrisse
speciaalcollectie met veel ongetand, foutdrukken etc., ook in de collectie,
Georgië, Armenië, Karpaten, Ukraine en Wrangel Armee, Litouwen, in Kabe
band
SAOUDI ARABIA/HEDJAR AND NEJD, (un)sed/mint specialised collection incl.
Mecca overprint Roul 20(cat.waarde £1100,= each Gibbons 1986), many
misprints, imperforated, blocs of 4, part of sheets, also official and airmail,
mounted on pages with description, many rare stamps which are seldom
offered, high catalogue value, interesting for the specialist in album
SAOUDI ARABIA 1855-1992 , (on)gebruikte/postfrisse collectie met veel
klassiek, moderne gedeelte postfris, in Erka album
SCANDINAVIE T/M 2003 , allen gebruikte goed gevulde collecties met o.a.
mooi Denemarken vanaf nr.1, goed Zweden, Finland en Noorwegen, in zeer
frisse en nette kwaliteit, hoge cataloguswaarde, in 4 Davo albums
SCANDINAVIE T/M 1982 , (on)gebruikte goed gevulde verzameling vanaf
klassiek, incl. boekjes etc., in zelfgemaakt album
SCANDINAVIE , lot waarbij betere zegels, op albumbladen, in map
SCANDINAVIE , vnl. gebruikt klassiek, ook interessant voor stempels,
gesorteerd in oude pergamijnen zakjes, in map
SCANDINAVIE , (on)gebruikt/postfris lot stadspostzegels, alles klassiek
materiaal w.o. strippen en veldelen, vnl. Zweden, totaal ca.360 zegels, in klein
stockboekje, in map
SCANDINAVIE , postfris in aantallen, in veldelen w.o. Verenigd Europa en
velletjes, in map
DENEMARKEN 1851-1997, zeer gespecialiseerde gebruikte collectie,
uitgezocht op tandingen en kleuren, waarbij ook veel brieven, tevens leuk
reclamezegels etc., tevens een gespecialiseerde collectie Christian X met
brieven etc., leuke collectie, opgezet in 6 albums
DENEMARKEN 1851-1999 , (on)gebruikte/postfrisse mooie collectie beginnend
met een zeer frisse nr.1 ongebruikt, verder veel betere zegels en series, ook
port etc., alles in nette kwaliteit, tevens goed Frankrijk aanwezig, hoge
cataloguswaarde, in insteekboek
DENEMARKEN 1880-1980 , ongebruikte/vnl. postfrisse collectie waarbij betere
zegels en series, ook Faroer en Groenland, hoge cataloguswaarde, in 2 Lindner
albums
DENEMARKEN DECEMBER KERSTZEGELS , zeer leuke collectie JUL-zegels,
waarbij ook vellen etc., zeer leuk voor de speciaalverzamelaar, zelden in deze
hoedanigheid aangeboden, in zelfgemaakt album
DENEMARKEN , lot met ca. 60 klassieke zegels waarbij duurdere ex., incl. I
Gildi opdrukken, op insteekkaartjes, in map
DENEMARKEN/FAROER/GROENLAND 1851-1999 , (on)gebruikte/postfrisse
collectie met veel modern postfris, in 5 albums
DENEMARKEN/FAROER/GROENLAND 1945-1987 , postfrisse collectie, in
Schaubek album
GROENLAND 1915-2000 , (on)gebruikte/postfrisse mooie collectie beginnend
met Pakke-Porto vanaf 1915 compleet met ook o.a. bevrijdingsserie 1945
postfris met certificaat geheel compleet t/m 2000, alles in zeer frisse kwaliteit,
hoge cataloguswaarde, in Borek album
FAROER 1975-1999 , postfrisse collectie incl. blokken waarbij veel modern, in
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luxe Davo album
FAROER 1975-1997 , postfrisse collectie incl. blokken, op insteekkaarten, in
map
FINLAND 1856-1866, beautiful Exhibition collection of the first 3 issues
collected on types, perforations, colours etc. Also many interesting letters, many
items with certificate of the Philatelic Federation of Finland etc. Cat.value app. 1
miljon Kronar (counted by vendor by Facit catalogue), an collection which is
hardly ever offered in this quantity, good inspection recommanded, in album
FINLAND, lot gebruikte slangentanden in overwegend zeer goede kwaliteit w.o.
luxe zegels, allen tussen de nrs. 4 en 9(Michel) op typen, papier en stempels
gespecialiseerd, totaal 100 zegels (cat.waarde Michel €21.500,=), in klemband
FINLAND 1856-1985, (on)gebruikte/postfrisse zeer uitgebreide
gespecialiseerde collectie zeer uitgebreid opgezet met veel typen, tandingen,
papiersoorten met veel betere en dure zegels. Een zeer mooie en frisse
collectie met een enorme cataloguswaarde, in 2 S.G. albums
FINLAND , gebruikte collectie vanaf de tweede emissie t/m 1976, zeer goed
gevuld incl. de betere zegels en series en diverse extra's, in Safe album
FINLAND AUTOMAATBOEKJES , grote postfrisse speciaalcollectie
automaatboekjes verzameld op type, kaftjes etc, opgezet met omschrijvingen
FINLAND 1866-1965 , (on)gebruikte/postfrisse enigszins gespecialiseerde
collectie waarbij betere zegels en series, in Rex album
FINLAND 1917-1999 , postfrisse collectie incl. autopaketti, velletjes, boekjes,
militair en Karelic, in 2 Leuchtturm albums
FINLAND , (on)gebruikt/postfris lot w.o. klassiek met stempels, ook Ponjois,
Inkeri engros, in stockboek
FINLAND , vnl. gebruikte collectie vanaf 1928, in klein insteekboekje
FINLAND 1860-1988 , (on)gebruikte/postfrisse zeer interessante collectie
beginnend met zeer goede klassieke zegels waarbij ook interessante stempels
tevens Alund, Karelic en Ingrie, leuke collectie met een zeer hoge
cataloguswaarde, op albumbladen, in map
FINLAND 1856-1917 , geheel gebruikte speciaalcollectie met o.a. mooie nr.1 en
2 verder veel dure typen en ook goede stempels, interessant geheel met een
hoge cataloguswaarde, op albumbladen, in map
FINLAND 1917-1972 , ongebruikte/postfrisse mooie collectie vanaf de
Republiek met veel betere series ook in blokken van vier, hoge
cataloguswaarde, op zelfgemaakte bladen, in map
FINLAND KLASSIEK , (on)gebruikt lot met veel beter materiaal in overwegend
mooie kwaliteit, hoge cataloguswaarde, op insteekkaartjes, in map
FINLAND T/M 1945 , (on)gebruikt/postfris lot met vnl. klassiek waarbij o.a. nr.16
gebruikt, ook diverse specimen opdrukken etc., leuk lot, op insteekkaartjes, in
map
FINLAND VANAF 1930 , (on)gebruikte/postfrisse verzameling met veel series
waarbij doubletten, op 10 stockbladen, in map
NOORWEGEN 1855-1999 , (on)gebruikte/postfrisse collectie beginnend met
mooi klassiek vanaf nr.1, daarna vrijwel alle betere series, in zeer nette kwaliteit,
in insteekboek
NOORWEGEN 1910-1999 , postfrisse prachtige kwaliteit collectie incl. dienst
etc., in 2 Davo luxe albums
NOORWEGEN 1855-1964 , (on)gebruikte zeer frisse deels gespecialiseerde
collectie waarbij enkele betere nummers, in zelfgemaakt album
NOORWEGEN EN ZWEDEN 1856-1990 , (on)gebruikte collectie met veel
betere zegels en series, in Schaubek album
IJSLAND 1873-2001 , (on)gebruikte/postfrisse prachtige collectie met zeer veel
betere nummers met o.a. goede Prir en i gildi opdrukken(met certificaat of
gekeurd), ook veel betere series van de latere jaren, ook blokken en luchtpost,
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hoge cataloguswaarde, in Leuchtturm album
IJSLAND 1902-1999 , postfrisse collectie incl. de blokken vanaf 1937, in Davo
album en Leuchtturm album
IJSLAND 1873-1937, gebruikte/vnl. ongebruikte schitterende collectie
beginnend met zeer fris eerste emissie, Prir opdruk type I en II, i gildi opdruk
compleet, alle betere series compleet. Tevens luchtpost, alles in zeer frisse
kwaliteit, met een zeer hoge cataloguswaarde, op albumbladen, in map
ZWEDEN 1855-2000 , (on)gebruikte/postfrisse zeer goed gevulde collectie met
veel betere zegels en series tevens veel boekjes etc., in zeer frisse en nette
kwaliteit, hoge cataloguswaarde, in insteekboek
ZWEDEN 1924-1999 , postfrisse mooie kwaliteit collectie, incl. de blokjes en
combinaties etc., ook diverse extra's, in 3 Leuchtturm albums
ZWEDEN 1859-2003 , (on)gebruikte/postfrisse vnl. gebruikte enigszins
gespecialiseerde collectie incl. port en official, waarbij veel betere zegels en
series, hoge cataloguswaarde, in 4 ringbanden
ZWEDEN 1858-1965 , (on)gebruikte leuke goed gevulde collectie enigszins
gespecialiseerd, in zeer frisse kwaliteit, in zelfgemaakt album
ZWEDEN AUTOMAATBOEKJES , postfrisse collectie vanaf 1940, in 2 banden
ZWEDEN , speciaal Souvenierboekje uit 1938 waarin enkele betere series
ongebruikt, zoals UPU 1924, Congres 1924, zeer hoge cataloguswaarde, in
map
ZWEDEN , (on)gebruikte/postfrisse doubletten partij van vnl. betere zegels en
series waarbij ook veel postfris, hoge cataloguswaarde, op insteekbladen, in
map
ZWEDEN KLASSIEK , (on)gebruikt lot met vnl. betere zegels o.a. nr. 2 in
aantallen, ook interessant voor stempels waarbij mooie afdrukken, ook dienst,
leuk lot met een hoge cataloguswaarde, op insteekkaartje, in map
ZWEDEN VANAF 1872 , (on)gebruikte gespecialiseerde collectie gesorteerd op
kleuren, tandingen en foutdrukken incl. dienst, zeer leuke collectie voor de
specialist, op albumbladen, in map
ZWEDEN 1869-1950 , (on)gebruikte enigszins gespecialiseerde kleine collectie
waarbij beter materiaal, op albumbladen, in map
ZWEDEN 1870-1900 , prachtige 100% stempels op dienstzegels, ca.275 stuks,
opgeplakt in 6 rondzendboekjes, in map
ZWEDEN 1865-1935 , mooie stempel afdrukken, ca.580 ex., ook kleine
plaatsjes, verzameld in 4 rondzendboekjes, in map
SERVIE T/M 1906 , (on)gebruikte/postfrisse partij met veel doubletten
uitgezocht op typen, tandingen, kleuren etc., hoge cataloguswaarde, in
stockboek
SPANJE 1850-1960, (on)gebruikte/postfrisse partij vanaf nr.1 waarbij veel
klassiek, ook iets Spaanse Koloniën en Muestra-zegels, zeer hoge
cataloguswaarde, in 2 insteekboeken
SPANJE 1850-1963 , (on)gebruikte/postfrisse goed gevulde collectie in nette
kwaliteit waarbij betere postfrisse series, in Kabe album
SPANJE 1930-1999 , postfrisse collectie incl. de blokken, velletjes en luchtpost,
in 5 Lindner albums en 2 Leuchtturm albums
SPANJE 1850-1998 , (on)gebruikte collectie incl. Guerre, dienst, Canarias en
diverse brieven, opgezet op blanco bladen, in 3 ringbanden
SPANJE 1854-1968 , (on)gebruikte collectie waarbij Canarias en 100 jaren
Spaanse postzegels 1950, ook fiscaalzegels en blokken w.o. 1958 expositie
Madrid, dienst en luchtpost, in speciaal band
SPANJE 1850-1975 , (on)gebruikte kleine collectie waarbij leuk klassiek, in 2
Davo albums
SPANJE 1975-1989 , veelal postfrisse collectie met blokjes en boekjes e.d., in
speciaalband
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SPANJE/SPAANS ANDORRA 1970-1983 , postfrisse complete collectie incl.
blokken, in Davo album
SPANJE 1900-1938 , diverse ongebruikte series w.o. diverse iets getint, cat.
waarde Michel bijna €3000,=, in klein boekje, in map
SPANJE 1852-1901 , (on)gebruikt lot met ca. 35 betere zegels, waardes t/m 10
Peseta, hoge cataloguswaarde, op insteekkaart, in map
SPANJE 1850-1971 , (on)gebruikte beginnerscollectie met leuk materiaal vanaf
nr.1, in overwegend nette kwaliteit, op zelfgemaakte bladen, in map
SPANJE , (on)gebruikte/postfrisse diversen w.o. betere series, op 11
Hawidkaarten, in map
THAILAND 1883-1945 , (un)used nice lot with many better items, incl. varieties
at the overprints etc., good inspection needed, on stockcards, in folder
THAILAND T/M 1994 , small used collection with better classic material, on
stockcards, in folder
TSJECHOSLOWAKIJE 1918-1991, ongebruikte/postfrisse zeer mooie
uitgebreide collectie met veel betere zegels en series, ook blokken, port, dienst
etc. Ook Slovenië en Slowakije apart verzameld, in zeer frisse en nette kwaliteit,
opgezet in 7 insteekboeken
TSJECHOSLOWAKIJE 1918-1965 , ongebruikte/voornamelijk postfrisse
complete collectie met veel betere series, ook blokken, luchtpost etc., in
Schaubek album
TSJECHOSLOWAKIJE , vnl. postfrisse collectie t/m 1995 incl. de blokken
etc.(zeer goed gevulde collectie met een enorme catalogus waarde), in 4
banden en 2 stockboeken
TSJECHOSLOWAKIJE 1918-1968 , gebruikte collectie incl. port en blokken, vrij
compleet, in Schaubek album
TSJECHOSLOWAKIJE 1918-1972 , (on)gebruikte beginnerscollectie met enige
betere series, in 2 Schaubek albums
TSJECHOSLOWAKIJE 1918-1992 , (on)gebruikte/postfrisse collectie met
doubletten waarbij veel postfris van de latere jaren, in stockboek
TSJECHOSLOWAKIJE/BULGARIJE/JOEGOSLAVIE T/M 1986 ,
(on)gebruikte/postfrisse collectie vnl. gebrukt waarbij betere zegels en series,
opgezet, in 3 stockboeken
TSJECHOSLOWAKIJE 1919 , ongebruikt/postfris lot met opdrukken 1919
waarbij o.a. kopstaand, op insteekkaartje, in map
TUNESIE 1888-1980 , ongebruikte/postfrisse op en enkele zegel na complete
collectie incl. luchtpost, port en pakketzegels, ook de blokken etc. Mooie
collectie in zeer frisse kwaliteit, zeer hoge cataloguswaarde, in 2 luxe
Leuchtturm albums
TURKIJE 1876-1951 , (on)gebruikte zeer uitgebreide gespecialiseerde met veel
variëteiten en types, zeer interessant voor de specialist, in 3 albums
TURKIJE T/M 1967 , (on)gebruikte/postfrisse collectie met doubletten van vnl.
klassiek, cat.waarde ruim €8000,= Michel(vlgns. inzender), in insteekboek
TURKIJE 1863-1965 , (on)gebruikte goed gevulde collectie met mooi klassiek
en latere series van begin 1900 tevens goed port en dienst, hoge
cataloguswaarde, op albumbladen, in cassette
TURKIJE VANAF 1863 , (on)gebruikte kleine vnl. klassieke collectie, tevens iets
klassiek Afghanistan, in Lindner album
TURKIJE OTTOMAANSE RIJK , partij met ca. 1200 zegels waarbij veel oud,
ook port etc., in stockboek
TURKIJE , (on)gebruikt/postfris lot met iets klassiek en enkele betere series van
begin 1900, hoge cataloguswaarde, op insteekbladen, in map
TURKIJE 1865-1933 , (on)gebruikt kleine klassieke collectie waarbij enkele
betere zegels, op albumbladen, in map
TURKIJE , restcollectie waarbij klassiek, op albumbladen, in map
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TURKIJE/EGYPTE , (on)gebruikte klassieke collectie, incl. port, in map
URUGUAY , grote engrospartij in vellen en veldelen van vnl. 60er jaren,
cataloguswaarde ca.€5000,=, in vellenband
URUGUAY 1856-1975 , (on)gebruikte redelijk goed gevulde collectie waarbij
weinig klassiek, op albumbladen, in map
U.S.A. 1851-1959, (un)used/never hinged large collection with specialised
classic part with better grills and shades, cancels etc., also the high values with
several 90c stamps. Further Columbus set upto $2(most unused), 1898 set upto
$1 etc., also airmails, blocs, express, imperforated stamps, coil stamps, postage
due, parcel post, telegram, official, newspaper and Confederate States, in Davo
album
U.S.A. 1851-2001, (un)used/mint collection with many nice ex. and high values
upto $0.90 stamps, Columbus stamps upto $2 also some extra's like
imperforated stamps, pairs and blocs, nicely collected on self made
albumpages, in 2 binders
U.S.A. 1851-1995 , (un)used/never hinged collection with interesting classic part
incl. nice registered franking to Böhmen, 1889(rare) etc., in 2 old Schaubek
albums
U.S.A. 1960-2003 , most never hinged collection incl. airmails/due and
blocs/sheets, also extra's, like plate blocs, mounted in 4 Davo luxe albums
U.S.A. 1898-1996 , (un)used/mint collection with many modern never hinged
sets, blocs and sheets, in 3 Davo albums en 2 stockbooks
U.S.A. 1964-1977 PLATE BLOCS , never hinged large collection, in 3 White
Ace albums
U.S.A./CANADA 1847-1978 , mostly used stock, ca. 3000 stamps, in 2
stockbooks
U.S.A., (un)used classic collection incl. Confederate States with 1 letter, many
officials, cancels, postage due, special delivery etc., further an interesting part
classic letters sent to France and Hawai stamps, mounted on pages, in folder
U.S.A. UPTO 1920 , (un)used lot with many better stamps in quantities, very
high catalogue value, on stockcards, in folder
U.S.A. CLASSICS , (un)used lot with appr. 60 stamps mostly high noted values
upto the $2,= in various quality with better stamps, with an enormous catalogue
value, on 3 small stockcards, in folder
U.S.A. , lot classic stamps upto $1, also some revenues and locals, postalcards
with additional frankings etc., in old bags, in folder
U.S.A. 1922-1943 , unused most never hinged collection, blocs of four, pairs,
sets and special blocs, mounted on albumpages, in folder
U.S.A./UNITED NATIONS , some better stamps never hinged and bloc 1 of
United Nations never hinged, old auction lots, in folder
VENEZUELA VANAF 1859 , (on)gebruikte/postfrisse prachtig mooi opgezette
gespecialiseerde collectie met veel betere zegels en series zoals de
overdrukserie 1900 gebruikt, veel luchtpost en alle blokken, enorme
cataloguswaarde, in 2 Kabe luxe albums
VENEZUELA 1858-1941 , (on)gebruikte collectie waarbij goed klassiek, hoge
cataloguswaarde, op albumbladen, in map
ZWITSERLAND 1854-1999, vnl. postfrisse collectie (klassieke deel ongebruikt
en gebruikt) incl. de PAX serie compleet postfris. Blokken incl. NABA blok,
luchtpost incl. 1 t/m 14 compleet postfris, Pro Juventute compleet vanaf 1913
postfris inclusief alle blokken, ook mooi dienst en port doch niet geheel
compleet, verder Campione etc., in 4 Leuchtturm albums
ZWITSERLAND 1854-1980, (on)gebruikte/postfrisse mooie goed gevulde
collectie met veel betere zegels, series en blokken, tevens alle luchtpost, dienst,
telegraaf etc., hoge cataloguswaarde, in 2 Lindner albums
ZWITSERLAND 1843-2001, voornamelijk (on)gebruikte/postfrisse collectie
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beginnend met klassiek daarna vrijwel alle betere zegels en series incl. blokken,
luchtpost incl. 1/2 met certificaat, port, dienst etc., hoge cataloguswaarde, in 3
Davo albums
ZWITSERLAND T/M 1978 , (on)gebruikte/postfrisse grote winkelvoorraad
waarbij veel betere series in aantallen, enorme cataloguswaarde, in dik
stockboek
ZWITSERLAND PLAATFOUTEN , zeer uitgebreide collectie van ca. 500 zegels
met abarten, plattenfehler, retoucheringen, zelden in deze omvang
aangeboden, voor de specialist, op zelfgemaakte bladen in multoband
ZWITSERLAND 1850-2002 , (on)gebruikte/postfrisse diverse collecties en
partijen waarbij beter klassiek maar ook veel modern postfris, incl. blokken,
vellen, luchtpost, port etc., tevens iets Liechtenstein, hoge cataloguswaarde,
goed bezichtigen, in 9 insteekboeken
ZWITSERLAND T/M 2000 , gebruikte zeer leuke winkelvoorraad met veel
complete series, cat.waarde ruim €11.000,=, vlgns. inzender, in 2 dikke
stockboeken
ZWITSERLAND 1881-1981 , ongebruikte/postfrisse collectie incl. mooie
postfrisse PAX serie compleet, verder veel blokken, luchtpost, port en dienst, in
2 luxe Leuchtturm albums
ZWITSERLAND 1922-1944 , gebruikte/postfrisse grote engrospartij Societé des
Nations stc., in vellen en veldelen, enorme cataloguswaarde, in insteekboek
ZWITSERLAND 1854-1982 , gebruikte collectie met o.a. goed klassiek, ook
betere zegels, series en blokken van latere periode met o.a. Pax etc., ook
luchtpost en dienst, hoge cataloguswaarde, in 2 Leuchtturm albums
ZWITSERLAND 1850- , (on)gebruikte/postfrisse collectie beginnend met
klassiek (on)gebruikt met veel beter materiaal, latere periode veelal postfris incl.
blokken, luchtpost, port, Nations Unies etc., hoge cataloguswaarde, in Davo
album
ZWITSERLAND , tentoonstellingscollectie van Canton Wallis/Valais zeer
uitgebreid omschreven en opgezet met ansichtkaarten en zegels, bekroond op
diverse tentoonstellingen met goud, in 3 ordners
ZWITSERLAND 1850-1959 , (on)gebruikte goed gevulde collectie met veel
betere zegels en series incl. luchtpost en port, cataloguswaarde ca.
DM.20.000,=(Michel 2000) vlgns. inzender, in Lindner album
ZWITSERLAND VANAF 1850 , (on)gebruikte enigszins gespecialiseerde
collectie waarbij lagere genoteerde nummers incl. blokken, port, dienst etc., in 2
Davo albums
ZWITSERLAND 1843-1973 , (on)gebruikte/postfrisse gespecialiseerde collectie
beginnend met uitgebreid klassiek incl. blokken, luchtpost, port, dienst etc.,
hoge cataloguswaarde, in Biella album
ZWITSERLAND 1850-1970 , (on)gebruikte/postfrisse collectie met veel
duurdere zegels en series, ook port, dienst etc., in 3 Davo albums
ZWITSERLAND 1850-1962 , vnl. gebruikte collectie met gespecialiseerd
klassiek met vele stempels en diverse oude poststukken w.o. zeldzaam en mooi
materiaal. Ook keerdrukparen, luchtpost met nr.1/2, firmaperforaties, dienst en
gespecialiseerd port op stempels en typen, in album
ZWITSERLAND 1854-1963 , (on)gebruikte goed gevulde collectie waarbij veel
beter materiaal, in zeer nette kwaliteit, in Schaubek album
ZWITSERLAND 1870-1990 , ongebruikte/postfrisse collectie incl. luchtpost,
keerdrukparen, dienst, blokken, in stockboek
ZWITSERLAND T/M 1992 , collectie zegels, series en blokjes en collectie
postfrisse blokken van vier vanaf 1943, in 2 Leuchtturm albums en Importa
album
ZWITSERLAND , (on)gebruikte/postfrisse, merendeels gebruikte stock, incl.
luchtpost, samenhangend en keerdrukken, cat.waarde SF. 9000,=, in 2
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€ 350

stockboeken
ZWITSERLAND , diverse (on)gebruikte/postfrisse collecties en partijen waarbij
beter materiaal, ook klassiek, in 2 albums en 2 insteekboeken
ZWITSERLAND 1855-1995 , gebruikte collectie incl. luchtpost, port en dienst, in
stockboek
ZWITSERLAND , (on)gebruikt/postfris lotje diversen w.o. postfrisse veldeeltjes
en vel, in stockboek
ZWITSERLAND/LIECHTENSTEIN 1848-1986 , (on)gebruikte/postfrisse grote
oude handelsvoorraad, in 7 stockboeken
ZWITSERLAND EN U.SA. T/M 1995 , Zwitserland veel postfris en U.S.A.
gebruikt, in 2 insteekboeken
ZWITSERLAND, (on)gebruikt/postfris lot met veel klassiek ongebruikt waarbij
veel dure zegels tevens van latere periode veel betere zegels en blokken, ook
oud materiaal in blokken van vier postfris, enorme cataloguswaarde, op
insteekbladen, in map
ZWITSERLAND 1850-1881, vnl. gebruikte gespecialiseerde collectie verzameld
op typen en stempels waarbij veel betere en kostbare zegels met o.a.
Kantonalen en Rayon, met een enorme cataloguswaarde, op albumbladen, in
map
ZWITSERLAND 1850-1939, (on)gebruikte/postfrisse collectie waarbij veel dure
zegels en series, incl. luchtpost, iets rommelig opgezet, cat.waarde ca. 17.500
SFR. vlgns. inzender, op albumbladen, in map
ZWITSERLAND 1851 , complete gebruikte plaatreconstructie van Zumstein
nr.17 II, 5 rappen Rayon I, totaal 40 stuks vnl. breedgerand luxe ex., op 2
bladen, in map
ZWITSERLAND 1850 , complete gebruikte plaatreconstructie van Zumstein
nr.16 II, 10 Rappen Rayon II, totaal 40 stuks vnl. breedgerande luxe ex., op 2
bladen, in map
ZWITSERLAND , gebruikt/postfris lot met 7 betere zegels waarbij met
keuringsattest, cat.waarde SFR.2800,= vlgns. inzender, op insteekkaartje, in
map
ZWITSERLAND 1852 , gebruikte plaatreconstructie van Zumstein nr.20, 15
Rappen groot cijfer, 10 breed tot zeer breed gerande ex., voor de specialist, op
blad , in map
ZWITSERLAND TOT 1900 , (on)gebruikt lot met betere zegels in overwegend
nette kwaliteit, hoge cataloguswaarde, op insteekkaartje, in map
ZWITSERLAND 1882-1959 , (on)gebruikt/postfris lot met betere zegels en
series, hoge cataloguswaarde, op insteekkaartjes, in map
ZWITSERLAND , Souvenir du VIIIeme Congres a Stockholm 1874-1924, in
speciaal boekje, in map
ZWITSERLAND , Zumstein blok 32, Lunaba, gebruikt pracht ex.(SF.270,=) en
Pro Patria 1942 blok 1942 op brief(SF.645,=), in map
ZWITSERLAND 1854-1940 , (on)gebruikte deelcollectie waarbij betere zegels
incl. port etc., op albumbladen, in map
ZWITSERLAND , enkele klassieke postfrisse zegels, op insteekkaart, in map
LIECHTENSTEIN 1912-, ongebruikte/vnl. postfrisse zo goed als complete
collectie met vrijwel alle topzegels en series zoals de jaren '20 en '30 incl. o.a.
5Fr. 1935 postfris, blokken vanaf blok 2 compleet, luchtpost en dienst tevens
gespecialiseerd op tanding, prachtige zeer frisse collectie met hoge
cataloguswaarde, in 2 Leuchtturm albums en stockboek
LIECHTENSTEIN 1912-1988 , (on)gebruikte/postfrisse goed gevulde collectie
met veel betere series en blokken incl luchtpost, port, dienst ook enkele fdc's,
cataloguswaarde ca. €6500,=(vlgns. inzender), in Behrens album
LIECHTENSTEIN 1912-1999 , merendeels postfrisse collectie in prachtige
kwaliteit, incl. luchtpost, port en dienst, in 2 Leuchtturm albums
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2173
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2174

€ 200
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€ 50

LIECHTENSTEIN , (on)gebruikte/postfrisse engrospartij waarbij betere series
en blokken, veel postfris, hoge cataloguswaarde, in insteekboek
LIECHTENSTEIN 1915-1981 , vnl. postfrisse collectie met blokken en dienst
etc., incl. diverse velletjes van 25 zegels, in Leuchtturm albums
LIECHTENSTEIN 1970-1988 , ongebruikte/postfrisse collectie, frankeerwaarde
ruim 400 SFR, in album
LIECHTENSTEIN T/M 1967 , (on)gebruikte/postfrisse kleine collectie, in
stockboek
NOORD- EN ZUID AMERIKA , leuke collectie met veel landen, ook Caribisch
gebied waarbij veel Engelse Koloniën, goed bezichtigen, in oud Schaubek
album
NOORD-EN ZUID AMERIKA T/M 1930 , (on)gebruikte zeer leuke collectie met
o.a. goed Canada, Cuba en veel Engelse Koloniën, goed bezichtigen, in
zelfgemaakt album
NOORD EN ZUID AMERIKA , (on)gebruikte/postfrisse mooie collectie,
goedgevuld ook met betere zegels/series, hoge cat.waarde, op albumbladen, in
map
NOORD EN ZUID AMERIKA TOT 1900 , (on)gebruikte collectie met o.a. leuk
U.S.A. en Brazilië, op albumbladen, in map
SOUTH AMERICA, (un)used/never hinged beautiful specialised lot with material
that is hardly ever offered with many misprints like inverted, blocs of four,
doubleprints and imperforated with material that is not mentioned in the
catalogue, in 2 thick stockbooks ZUID AMERIKA, (on)gebruikt/postfris prachtig
gespecialiseerd lot met veel beter materiaal welke zelden wordt aangeboden
w.o. vele foutdrukken zoals inverted, blokken van vier, dubbeldrukken en
ongetand, waarbij materiaal welk niet in de catalogus vermeld, in 2 dikke
stockboeken
SOUTH AMERICA ESSAYS, unused collection essays with rare material
seldom offered. Mainly countries like Panama, Salvador, Peru, Urugay and
Venezuela incl. many blocs of four and strips, 765ex., mounted on blanco
pages, in Victoria album ZUID AMERIKA PROEVEN, ongebruikte collectie
proeven waarbij veel zeldzaam materiaal wat zelden hier wordt aangeboden
van vnl. Panama, Salvador, Peru, Uruguay en Venezuela incl. veel blokken van
vier en stripjes, 765ex., opgezet op blanco bladen, in Victoria album
ZUID AMERIKA , (on)gebruikte mooie goed gevulde collectie met veel dure
zegels, in goede kwaliteit, hoge cataloguswaarde, in 3 albums
ZUID AMERIKA , (on)gebruikte leuke collectie met veel klassiek van o.a.
Argentinië, Brazilië, Chili etc., ook leuk Engelse koloniën zoals British Guyana,
zeer hoge cataloguswaarde, in 2 ringbanden
ZUID AMERIKA , (on)gebruikte/postfrisse handelsvoorraad waarbij klassiek en
veel luchtpost, hoge cataloguswaarde, in 5 insteekboeken
ZUID AMERIKA , (on)gebruikte goed gevulde collectie waarbij betere zegels
van Mexico, hoge cataloguswaarde, in Schaubek album
ZUID AMERIKA , (on)gebruikte/postfrisse collectie waarbij zowel interessant
klassiek materiaal als divers modern met motieven, in 2 stockboeken
ZUID AMERIKA , (on)gebruIkt/postfris lot met enkel betere zegels en series o.a.
beter Argentinië waarbij ook proeven, goed bezichtigen, op kaartjes, in map
ZUID/MIDDEN AMERIKA , (on)gebruikte klassieke collectie met betere zegels,
ook brieven en postwaardestukken w.o. mooie frankeringen van o.a. Chili en
Peru, opgezet op oude albumbladen, in map
LATIJNS AMERIKA T/M 1912 , goed gevulde (on)gebruikte collectie zonder
dure topnummers met alleen klassiek materiaal, ideaal om door te verzamelen,
in Schaubek album
ASIA , in stockbook, also 2 stockbooks Eastern European countries and a
stockbook World
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ASIA , (un)used collection, China incl. occupation, postage due and local post,
Japan and Thailand, mounted on albumpages, in folder
ASIA , (un)used collection incl. Japan with specialised classics, also Airmail 1/2
set and Japanese Post in China, further Thailand, Shanghai local post incl.
bisected and Corea, mounted on old albumpages, in folder
AZIE EN AFRIKA TOT CA.1900 , (on)gebruikte kleine collectie waarbij beter
China, Japan en Hong Kong, op albumbladen, in map
MIDDEN OOSTEN , postfrisse collectie waarin ook ongetand verzameld,
blokken en diverse blokken van vier. Divers materiaal welke niet vaak wordt
aangeboden, ook interessant voor diverse motieven, in dik stockboek
MIDDEN OOSTEN , veel postfris materiaal incl. Engelse gebieden, w.o. blokken
van vier, in album en iets los, in cassette
OVERZEE GEHELE WERELD TOT 1912 , (on)gebruikte collectie waarbij veel
Engelse Koloniën, China, Japan en goed Perzië, leuke collectie met hoge
cataloguswaarde, op albumbladen, in map
MIDDEN OOSTEN VANAF 1918 , (on)gebruikte goed gevulde collectie waarbij
leuk Irak en Libanon, hoge cataloguswaarde, op albumbladen, in map
KOLONIEN , (on)gebruikt/postfris lot van de Engelse-, Franse-, Italiaanse-, en
de Portugese koloniën, in 3 stockboeken
WORLD, from a Dutch collector in California U.S.A. we received this fantastic
(un)used/never hinged large collection starting 1850 upto 1980 with mostly
South and Middle American countries, Asia and some West European countries
(Netherlands is a seperate lot), with better Germany and areas. Mostly fine
quality collection with an enormous cat.value, in 19 binders WERELD, van
Nederlandse relatie uit California U.S.A. ontvingen wij deze fantastische
(on)gebruikte/postfrisse grote collectie van 1850 t/m ca.1980, met vooral veel
Zuid- en Midden Amerikaanse landen, Azië en enkele West Europese landen
(Nederland collectie is los verkaveld). Veel beter Duitsland en gebieden. Veelal
mooie kwaliteit collectie met een enorme cat.waarde, in 19 banden
WORLD STARTING 1840, (un)used very interesting collection with mainly many
English Colonies with better Hong Kong, a fine part of Greece and exthensive
part U.S.A. with 2 and 4 Dollar Columbus etc., very high cat.value, in 2 Yvert
albums WERELD VANAF 1840, (on)gebruikte zeer interessante collectie met
vooral veel Engelse Koloniën waarbij o.a. goed Hong Kong, een zeer mooie
afdeling Griekenland en uitgebreid U.S.A. met o.a. 2 en 4 Dollar Columbus etc.,
een zeer hoge cataloguswaarde, in 2 Yvert albums
WORLD, "safestockbook", lot of an old Dutch stampdealer with the better
stamps and sets which he kept in the safe and the so called errors, stamps and
sets that he could not find in the catalogue. Also special blocs of four, mostly
unused/never hinged and some modern material, in stockbook WERELD,
"kluisstockboek" lot van oude Nederlandse postzegelhandelaar met de betere
zegels en series welke hij in de kluis bewaarde en de zogenaamde afwijkingen
en zegels en series welke hij niet in de catalogi kon vinden, ook speciale blokjes
en blokken van vier, merendeels ongebruikt/postfris en iets modern materiaal, in
stockboek
WORLD UPTO 1922, (un)used beautiful very well filled collection with Asia, with
a lot of China and Hong Kong, further Thailand, remarkable good English
Colonies with many better stamps and Portugese Colonies well represented,
nice quality, a collection with a great potential and a huge cat.value, in a old
Schaubek Victoria issue from 1922 WERELD T/M 1922, (on)gebruikte prachtige
zeer goed gevulde collectie met o.a. veel Azië waarbij veel China en Hong
Kong, tevens zeer goed Thailand, opmerkelijk veel Engelse Koloniën waarbij
veel betere zegels en Portugese Koloniën goed vertegenwoordigd, kwalitatief
zeer netjes, een collectie met veel potentie en een gigantische
cataloguswaarde, in een oud Schaubek Victoria uitgave uit 1922
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WORLD, (un)used/never hinged nice lot with many better material from
countries like Italy and other Western European Countries, also interesting
South America, a good viewing is recommended, in 6 stockbooks WERELD,
(on)gebruikte/postfrisse zeer leuke partij waarbij veel beter materiaal van o.a.
Italië en andere West Europese landen, ook interessant Zuid Amerika, een
goede bezichtiging wordt aanbevolen, in 6 insteekboeken
WORLD UPTO CA 1900, 3 (un)used part of collections with many expensive
topnumbers of several countries, a very interesting lot which need a good
inspection, surprises are not excluded, in 3 old World albums WERELD T/M CA
1900, 3 (on)gebruikte (deel)collecties waarin zeer veel dure topnummers van
meerdere landen, een zeer interessante partij die zeer goed bezichtigd dient te
worden omdat verrassingen niet uitgesloten zijn, in 3 zeer authentieke
wereldalbums
WORLD UPTO 1935, (un)used very well filled collection from A till Z with many
better English Colonies, Japan, U.S.A. with an enormous catalogue value, good
viewing recommended, in 6 old Yvert binders WERELD T/M 1935, (on)gebruikte
zeer goed gevulde collectie van A t/m Z waarin veel beter Engelse Koloniën,
Japan en U.S.A. met een enorme cataloguswaarde, goede bezichtiging
aanbevolen, in 6 oude Yvert banden
WORLD, mostly used countries collections with many Western Europe and their
Colonies, like Italy and Spain, very large and nice lot, in 22 thick Harris albums
WERELD, merendeels gebruikte landen collecties met veel West Europa en zijn
Koloniën, w.o. Italië en Spanje, prachtige en grote koop met veel uitzoekplezier,
in 22 dikke Harris albums
WORLD STARTING 1840, (un)used/nver hinged collection with mainly the West
European part very well collected with many never hinged modern stamps and
sets, further nice Asia and China etc., English Colonies and South America, in 5
binders WERELD VANAF 1840, (on)gebruikte/postfrisse collectie waarin vooral
het West Europese deel goed is verzameld met o.a. veel modernere postfrisse
zegels en series, verder leuk Azië met China etc., Engelse Koloniën en Zuid
Amerika, in 5 banden
WERELD , postfrisse zeer leuke en interessante partij met zeer veel landen
waarbij ook veel Engelse Koloniën, ook zeer veel motief, hoge cat.waarde, in
overvol dik stockboek
WERELD VANAF 1850 , (on)gebruikte/postfrisse collectie met vooral veel West
Europa en de Koloniën w.o. mooi Nederland en Overzee en Japan, in Scott
album
WERELD 1850-1900 , zeer leuke (on)gebruikte collectie met zeer veel goed
materiaal waarbij o.a. zeer leuk Azië, tevens Engelse Gebieden, in oud album
WERELD , klassiek lot w.o. Engeland vanaf 1840 incl. Govt. parcels, enorme
cataloguswaarde, in 2 stockboekjes
WERELD T/M CA. 1890 , (on)gebruikte collectie met klassiek van vele landen
met o.a. goed Engelse Koloniën en U.S.A., enorme cataloguswaarde, goed
bezichtigen!, in Oppens album
WERELD T/M CA.1950 , (on)gebruikte leuke goed gevulde wereldcollectie met
veel landen o.a. veel Azië en Engelse koloniën, goed bezichtigen, in 5 oude
klembanden
WERELD 1841-1903 , merendeels gebruikte geheel klassieke collectie waarin
diverse landen goed vertegenwoordigd zijn zoals Engeland, U.S.A. en Rusland,
opgezet in oude Schaubek illustriertes Briefmarken album uit 1904, in nog vrij
nieuwe kwaliteit
WERELD , (on)gebruikte/postfrisse collectie en doubletten w.o. veel oud
materiaal van o.a. de Engelse koloniën, U.S.A., Korea 1952 blokken engros,
Reich en Duitse Koloniën, lot vol avontuur, in 8 oude stockboekjes
WERELD NALATENSCHAP VANAF 1841 , grote oude merendeels gebruikte
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collectie w.o. Engelse Koloniën, in 5 grote dikke oude banden
WERELD , (on)gebruikte/postfrisse oude wereldcollectie in enorm dik Schaubek
album en diverse collecties w.o. motief, Croatië en Nederland etc., in 4 banden,
totaal 6 albums
WERELD T/M 1940 , zeer goed gevulde collectie waarbij betere zegels van
allerlei landen, ideaal om verder te verzamelen, hoge cataloguswaarde, in
Schaubek album
WERELD ZONDER EUROPA T/M 1910 , (on)gebruikte klassieke collectie met
veel betere landen van o.a. Azië en Engelse Koloniën, zeer geschikte collectie
om verder te completeren, hoge cataloguswaarde, in oud Schaubek album
WERELD , (on)gebruikte/postfrisse goed gevulde collectie met zeer veel
landen, met oa. leuk Frankrijk en Azië, in 6 oude albums
WERELD T/M 1905 , goed gevulde collectie met alleen klassiek materiaal, in
Illustriertes Briefmarken Album
WERELD , (on)gebruikte leuke goed gevulde collectie met o.a. goed Europese
landen en Engelse Koloniën, in 2 Triumph albums
WERELD , (on)gebruikte collectie waarbij veel Engeland en Koloniën,
gigantische cataloguswaarde doch kwalitatief niet zo mooi, geschatte
cataloguswaarde ca. €50.000,=, in 3 oude albums
WERELD , (on)gebruikte collectie waarbij goed Azië en Amerikaanse landen, in
3 Schaubek albums
WERELD , lot met veel postfrisse series w.o. veel Engeland en Koloniën,
Verenigd Europa, U.N.O. en Nederland, in 5 stockboeken
WERELD , zonder Europa en Azië, maar met veel Engelse Koloniën, in oud
Schaubek album
WERELD , (on)gebruikte/voornamelijk postfrisse partij waarbij veel leuk
materiaal van o.a. Scandinavië, in stockboek
WERELD , (on)gebruikte collectie vnl.West Europese landen waarbij beter
materiaal, in 3 oude Kabe albums
WERELD , oude verzameling met goed Azië waarbij veel China, Japan en
Thailand, Vatikaan duurdere series en veel Oost Europa, leuke koop!, in 2
albums
WERELD , goed gevulde collecties, hoge cataloguswaarde, in 2 Neerlandia
albums en 1 Importa album
WERELD , partij met diverse landen w.o. beter Japan en Portugese Koloniën, in
insteekboek
WERELD , (on)gebruikt/postfris lot diverse landen met vooral veel beter klassiek
materiaal incl. diverse Duitse Gebieden, enorme cataloguswaarde, in oud
stockboekje
WERELD , (on)gebruikt/postfris lot met betere zegels van Engeland, Frankrijk,
Polen en Duitsland, tevens leuk U.S.A., in klein insteekboekje
WERELD , (on)gebruikte oude collectie waarbij leuk Engelse Koloniën, in 3
oude klembanden
WERELD , (on)gebruikte/postfrisse partij met goed België, Spanje, Belgisch
Congo en Victoria, in 4 stockboeken
WERELD , (on)gebruikte/postfrisse partij waarbij veel Zuid Amerika, Azië en
Portugese Koloniën, in insteekboek
WERELD , (on)gebruikt/postfris lot met vele landen met o.a. leuk Griekenland,
Zwitserland en U.S.A., in klein insteekboekje
WERELD , lot oude stempels op losse zegels, veel mooie afdrukken, groot
aantal zegels gesorteerd per land, in 5 stockboeken
WERELD , (on)gebruikte/postfrisse partij met vnl. klassiek materiaal waarbij
betere zegels, hoge cataloguswaarde, in 2 albums
WERELD , (on)gebruikte verzameling, in 3 grote oude banden
WERELD , (on)gebruikte/postfrisse veelal ongebruikte partij waarbij ook vellen
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en veldelen, in stockboek en multoband
WERELD , veelal postfrisse zegels en series o.a. interessant deel bezetting
W.O.II, ook Verenigd Europa, ongetand postfris, Albanië etc., in oude stockboek
WERELD , (on)gebruikte/postfrisse partij waarbij veel Engelse Koloniën, in
postfrisse veldelen, in insteekboek
WERELD VANAF 1840 , gebruikte klassieke collectie waarbij veel Engeland
met nr.1/2, België met 1/2 en oude Frankrijk, groot deel van boek is leeg, in oud
Schaubek album
WERELD , (on)gebruikte/postfrisse partij met o.a. Zwitserland, Scandinavië,
Turkije en Oost Europa, hoge cataloguswaarde, in insteekboek
WERELD , kleine collectie met enkele betere zegels, in zeer oud Oppens album
van 1864 en Lincoln album van 1890
WERELD T/M 1897 , slechts enkele zegels in een schitterend oud Schaubek
album, zelden zo'n mooi album gezien
WERELD , (on)gebruikte collectie waarbij veel Azië en Engeland, in 3 kleine
albums
WERELD , waarbij beter Oost Europa en Scandinavië, op bladen, in cassette
WERELD , (on)gebruikt/postfris lot w.o. veel postfrisse nieuwtjes West Europa
en U.S.A., in 2 stockboeken
WERELD , kleine partij waarbij veel vervalsingen van duurdere zegels van
diverse landen, in insteekboek
WERELD , met ook veel modern postfris, incl. Engelse Koloniën, in 4
stockboeken
WERELD , gebruikt engros lotje met veel ouder materiaal w.o. Engelse
Koloniën, in stockboekje
WERELD, (on)gebruikt/postfris lot met enkele betere zegels en series in
stockboekje w.o. 2 stuks gesigneerd Calves. Het kavel bestaat vnl. uit de
volgende landen en gebieden: Engelse Koloniën, U.S.A., Duitsland, Oostenrijk,
Griekenland, Nederland w.o. nr. 48 en armenwetserie, Ecuador en Perzië,
postfrisse blokken van vier, in map
WERELD , (on)gebruikt/postfris lot vnl. oud en beter materiaal, op
insteekbladen, in map
WERELD , lot met vnl. klassiek waarbij interessant Duitsland, enorme
cataloguswaarde, in 10 zeer oude rondzendboekjes, in map
WERELD , (on)gebruikte/postfrisse lot waarbij o.a. veel betere zegels, series en
blokken van o.a. Duitsland, hoge cataloguswaarde, op stockkaartjes en iets los,
in map
WERELD T/M 1910 , (on)gebruikte verzameling waarbij leuk U.S.A., Zuid
Amerika en goed Australië, op albumbladen, in map
DIVERSE LANDEN T/M 1998 , postfrisse velletjes, veelal van Liechtenstein
velletjes van 20 zegels, ook Verenigde Naties en België, in 3 Lindner albums
DIVERSE LANDEN , veelal postfris, merendeels moderne zegels, series,
blokjes en velletjes, ook hoge nominale waarde, in 3 stockboeken
DIVERSE LANDEN , veelal postfrisse collecties van o.a. U.S.A. en motief
voetbal, opgezet in 6 albums
DIVERSE LANDEN , gebruikte betere zegels van Maroc 1896, foutdrukje van
Griekenland, Turkije zegel, op insteekkaartjes, in map
EUROPA TOT 1940, (on)gebruikte goed gevulde collectie met alle landen goed
vertegenwoordigd met veel beter materiaal van vnl. de West Europese landen,
zeer hoge cataloguswaarde, goed bezichtigen, in 2 oude Yvert banden
EUROPA , (on)gebruikte goed gevulde collectie tot 1930 w.o. betere Duitse
Staten, hoge cataloguswaarde, in Yvert album
EUROPA T/M 1910 , (on)gebruikte zeer frisse collectie met vele landen, alleen
klassieke zegels met o.a. zeer leuk Frankrijk, Italië en Nederland, hoge
cataloguswaarde, in Biella album
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EUROPA , (on)gebruikte mooie frisse collectie met o.a. zeer goed Duitsland,
hoge cataloguswaarde, in 2 dikke Kabe albums
EUROPA T/M 1923 , zeer goed gevulde collectie met alle landen
vertegenwoordigd, vooral zeer goed Duitsland, zeer hoge cataloguswaarde, in
dik Schaubek album
EUROPA T/M 1940 , (on)gebruikte collectie waarbij veel betere zegels van
Engeland, Griekenland, Portugal en Servië, zeer hoge cataloguswaarde, in
ordner
EUROPA 1841-1940 , (on)gebruikte collectie waarin diverse landen goed
vertegenwoordigd zijn met o.a. beter Engeland, Italië, Spanje en Scandinavië,
met een hoge cataloguswaarde, opgezet in 3 Schwaneberger albums 1941
editie
EUROPA T/M 1945 , (on)gebruikt lot w.o. Oostenrijk, België, Turkije, Duitsland
etc., leuk interessant materiaal, hoge cataloguswaarde, in 4 Excelsior albums
EUROPA T/M CA.1950 , (on)gebruikte zeer goed gevulde leuke collectie met
veel betere zegels, goed bezichtigen, in oud Pax album
EUROPA , diverse collecties waarbij goed Luxemburg en Nederland, in 5
albums
EUROPA , (on)gebruikte/postfrisse partij waarbij veel Frankrijk postfris en een
collectie Zwitserland, cataloguswaarde ruim €4000,= vlgns. inzender, in
stockboek en Davo album
EUROPA , (on)gebruikt/postfris lot met diverse Europese landen waarbij o.a.
zeer goed Italië met 5 Lire Manzoni ongebruikt etc., hoge cataloguswaarde, in
klein insteekboekje
EUROPA , (on)gebruikte/postfrisse leuke doch rommelige partij waarbij betere
series van o.a. Nederland en Duitsland, in album en stockboek
EUROPA , postfris lot waarbij veel Oostenrijk en Verenigd Europa, in 3 Lindner
albums
EUROPA VANAF 1945 , nette collectie met veel landen w.o. leuk Scandinavië,
in Schaubek album
EUROPA T/M 1910 , (on)gebruikte collectie, in 2 dikke Schaubek Permanent
albums
EUROPA , (on)gebruikte/postfrisse partij diverse landen waarbij beter Engeland
en Frankrijk, in klein insteekboekje
EUROPA T/M 1980 , (on)gebruikte/postfrisse beginnerscollectie van vele
landen, in 2 albums
EUROPA , (on)gebruikt/postfris lot met veel Verenigd Europa en meelopers incl.
blokjes/velletjes, Israël postfris, in 5 stockboeken
EUROPA , (on)gebruikte/postfrisse partij w.o. Frankrijk, Zwitserland en België,
hoge cataloguswaarde, in 3 insteekboekjes
EUROPA , (on)gebruikt/postfris lot diverse landen, in 2 Schaubek album en 1
stockboek
EUROPA , (on)gebruikt lot waarbij o.a. goed Engeland en Scandinavië, in 4
rondzendboekjes, in map
EUROPA TOT CA. 1900 , (on)gebruikte restantcollectie van vele landen waarbij
nog veel betere zegels, met o.a. leuk Engeland, Italië en Oostenrijk, hoge
cataloguswaarde, op albumbladen, in map
EUROPA , lot met 3 souvenirboekjes van Hongarije en Zwitserland met oude
uitgiften, zeer leuk, in map
EUROPA , (on)gebruikt lot met beter materiaal van o.a. Griekenland en Oost
Europa, hoge cataloguswaarde, op insteekkaartjes, in map
EUROPA , (on)gebruikte/postfrisse kleine partij meest na 1945 w.o. Finland
ongebruikt, Bezetting etc. en Frankrijk postfris, in map
EUROPA , divers klassiek w.o. zeer interessant Joegoslavië 1918, op
albumbladen, in map
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EUROPA , kleine collectie van diverse landen met o.a. België en Denemarken,
op albumbladen, in map
EUROPA NALATENSCHAP , (on)gebruikte/postfrisse partij met o.a. goed
Belgisch Congo en postfrisse vellen van San Marino en Vatikaan, op bladen en
in vellenmap, in map
EUROPA , lot w.o. Italië, Polen, Joegoslavië, Kroatië etc., in 2 kleine
stockboekjes en bladen, in map
WEST EUROPA, zeer grote engros partij met veel Frankrijk vnl. betere series in
aantallen waarbij veel postfris verder zeer interessant Oostenrijk en Hongarije
met een enorme cataloguswaarde, goed bezichtigen ten zeerste aanbevolen, in
insteekboek en cassette WESTERN EUROPE, big lot engros with an
exthensive part France mainly better sets in quantities with many never hinged
also very interesting Austria and Hungary with a huge catalogue value, good
viewing recommanded, in stockbook and cassette
WEST EUROPA, prachtige (on)gebruikte partij met enkel klassiek t/m ca. 1900
met o.a. een mooie afdeling Duitsland, England, schitterend Frankrijk met o.a.
veel strippen, paren en blokken, Italië, Oostenrijk etc. Zeer interessant voor
stempels etc., met een gigantische cataloguswaarde, in insteekboek WESTERN
EUROPE, beautiful (un)used lot with only classic material upto 1900 with a nice
section Germany, England, France with many pairs and blocs, Italy, Austria etc.
Very interesting for cancels etc., enormous catalogue value, in stockbook
WEST EUROPA 1841-1993 , (on)gebruikte/postfrisse collecties van diverse
West Europese landen vanaf het klassieke deel (on)gebruikt t/m het moderne
deel postfris incl. blokjes en velletjes etc., o.a. leuk België en Engeland, in 13
Davo albums
WEST EUROPA , diverse (on)gebruikte/postfrisse landencollecties incl.
postfrisse blokken, beter Luxemburg en Nederland etc., in 11 oude
verzamelbanden
WEST EUROPA , vnl. postfris lot w.o. Verenigd Europa met o.a. Luxemburg
1956 postfris, in 2 stockboeken
WEST EUROPA , (on)gebruikte partij waarbij betere nummers van Engeland,
hoge cat.waarde, in 2 insteekboeken
WEST EUROPA T/M 1948 , (on)gebruikte aardige collectie met o.a. veel
Duitsland, hoge cataloguswaarde, goed bezichtigen, in oud Schaubek album
WEST EUROPA , vnl. gebruikt lot, in 5 dikke stockboeken, 2 albums
poststukken, fdc's en boekje Pacific Areas
WEST EUROPA , ongebruikt/postfris lot met veelal betere zegels, series en
blokjes in prachtige kwaliteit w.o. oud postfris van o.a. België, Oostenrijk, Italië
en Duitse Reich, op insteekbladen, in map
OOST EUROPA , zeer leuke collectie doch enigszins rommelig opgezet met
o.a. goed Polen, Roemenië en Hongarije, enorme cataloguswaarde, in album
VERENIGD EUROPA 1956-2002, complete collectie, Cept Luxemburg 1956 2x
aanwezig, beginperiode enkele zegels roest, incl. blokken en velletjes, ook
diverse voor-en meelopers, in 6 luxe Davo albums
VERENIGD EUROPA 1956-1989, postfrisse collectie incl. Luxemburg 1956
postfrisse luxe serie, ook de velletjes, blokjes, extra's en afwijkingen,
overcomplete collectie(zonder Liechtenstein 1960 velletje van 20ex.), opgezet in
4 Leuchtturm albums
VERENIGD EUROPA 1960-1995, postfrisse partij merendeels alles dubbel
verzameld incl. blokken en vellen, in insteekboek en vellenband
VERENIGD EUROPA , postfris in diverse aantallen incl. blokjes, velletjes en
boekjes, ook nieuwtjes van diverse landen, in totaal 2 stockboeken
VERENIGD EUROPA 1970-1989 , postfrisse collectie incl. blokken en velletjes,
niet geheel compleet, in Davo album en cassette
VERENIGD EUROPA 1956-1978 , postfrisse collectie incl. 1956 compleet,
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1957(2x) niet geheel compleet doch alle betere series aanwezig, in insteekboek
VERENIGD EUROPA 1950-2000 , (on)gebruikte/postfrisse collectie/partij
waarbij veel postfris, ook veel voor-en meelopers, hoge cataloguswaarde, in 2
albums en 3 insteekboeken
VERENIGD EUROPA , postfrisse collectie velletjes(215x), in 3 Leuchtturm
albums
VERENIGD EUROPA 1959-1979 , postfrisse collectie meelopers waarbij ook de
betere blokken uit Oost Europa etc., hoge cataloguswaarde, in 2 luxe Lindner
albums
VERENIGD EUROPA 1958-1983 , ongebruikte/postfrisse goed gevulde
collectie incl. meelopers etc., in Leuchtturm album
VERENIGD EUROPA VANAF 1905 , vnl. postfrisse motief collectie met veel
beter materiaal, voorlopers met o.a. Zwitserland, zeldzaam ongetand materiaal,
velletjes waaronder CEPT incl. Liechtenstein, ouder Spanje en Reich met
Polarfahrt en Chigagofahrt, met omschrijvingen, opgezet in 6 Leuchtturm
albums
VERENIGD EUROPA 1967-1968 , postfris engros in veldelen(en Malta blokken
1974) inclusief 1968 Frans Andorra, 48 series in vellen, veldelen, Portugal 1968
, 57 series, in veldelen, diverse meelopers etc., in map
VERENIGD EUROPA VOORLOPERS , postfrisse collectie met alle betere
series tevens ook Nordens en Donau, op albumbladen, in map
VERENIGD EUROPA VOORLOPERS 1949-1954 , postfrisse collectie met alle
betere series, zeer hoge cataloguswaarde, op albumbladen, in map
U.P.U. , postfrisse collectie incl. Omnibus 1949, ook goed Azië, Zuid Amerika en
Afrika, in 4 stockboeken
U.P.U./UNICEF , vnl. postfrisse collectie met Wereldvluchtelingen, anti Honger,
mensenrechten etc., in 2 stockboeken
U.N.O., nice exhibitioncollection with many scarce stamps, sets, blocs and
complete sheets with misprints and partly imperforated material which we have
never seen before. In the collection many English Colonies, Asia and South
America, mounted on blanc sheets with descriptions, in 8 Leuchtturm albums
U.N.O., prachtige Tentoonstellingscollectie met veel zeldzame zegels, series en
blokken en complete vellen o.a. foutdrukken en gedeeltelijk ongetand materiaal
welk wij nog nooit eerder hebben gezien. In de collectie o.a. veel Engelse
Koloniën, Azië en Zuid Amerika, opgezet op blanco bladen met omschrijvingen,
in 8 Leuchtturm albums
VERENIGDE NATIES , postfrisse collectie w.o. Meteorologie, VN gebouw,
WHO etc., waarbij veel betere series en blokken, met veel Engelse Koloniën, in
dik insteekboek
VERENIGDE NATIES , postfrisse verzameling diverse onderwerpen waarbij
betere series en blokken, in 2 stockboeken
VERENIGDE NATIES T/M 1996 , postfrisse collectie waarbij strippen en
blokken, in Davo album
U.N.O. GENEVE/WENEN/NEW YORK VANAF 1951 , postfrisse collectie incl.
blok 1, velletjes etc., in Davo album
ANTI-HONGER , postfrisse uitgebreide collectie met veel betere series en
blokken w.o. Unicef, Anti Malaria, mensenrechten etc., in stockboek
ANTI MALARIA ETC. , postfrisse verzameling w.o. Vluchtelingenhulp, Anti
Malaria en UNO, met veel betere series en blokken, hoge cataloguswaarde, in
overvol stockboek
BELASTINGZEGELS GEHELE WERELD , honderden vnl. klassieke
belastingzegels, zeer leuk voor de specialist, opgezet in insteekboek
SPECIALISED COLLECTION BISECTED/TRIANGELS AND DIAMOND
STAMPS OF THE WORLD, very interesting collection with rarely offered
material, singles, on piece and on cover. The collection is including many ex. of
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the Colonies, South America incl. Chile bisected envelopes, Peru 1885 incl.
Macau bisected on piece and envelop, Germany and Poland locals etc.!,
mounted on old pages with written descriptions in 2 Paragon Postage Stamps
albums
BLOEMEN , mooie postfrisse partij vnl. complete series en blokken w.o. China,
zeer hoge nieuwtjes- en cataloguswaarde, in 2 insteekboeken
BLOEMEN , (on)gebruikte/postfrisse collectie bloemen en diversen w.o. mooi
Engelse Koloniën, Arabische landen en Azië w.o. China in blokken van vier, ook
divers ongetand en speciale blokjes, in stockboek
DIEREN , (on)gebruikte/postfrisse collectie met vooral veel postfrisse zegels,
series en blokjes, opgezet, in 2 Safe albums
EURO VOORLOPERS , uitgiften voordat de euro kwam met euro-waarden
1999-2000, zegels en fdc's, in speciaal Lindner album
FIRMAPERFORATIES WERELD , collectie van 730 stuks, in stockboek
FLORA EN FAUNA , prachtige collectie met veel betere series, opgezet in 2
zelfgemaakte albums
FOUTDRUKKEN, (on)gebruikte/postfrisse partij Wereld met alleen foutdrukken
van vele landen, zeer interessant geheel met vele honderden verschillenden,
zelden in deze hoedanigheid aangeboden, ideaal voor verkoop via internet, in
stockboek
INTERNATIONAAL JAAR VAN HET KIND 1979 , speciaal collectie zegels,
series, blokken en enveloppen, in 5 speciale albums
INTERNATIONAAL JAAR VAN HET KIND 1979 , verzameling zegels, blokken
en fdc's, in 5 speciale albums
LUCHTPOST , ongebruikte/postfrisse collectie luchtpost zegels en series van
diverse landen, mooie kwaliteit lotje, in stockboekje
OLYMPISCHE SPELEN, vnl. postfrisse grote collectie met veel beter materiaal
incl. velletjes, Arabische landen, Afrikaanse landen, Azië etc. w.o. ongetand,
ook Rusland 1964 blokken etc., opgezet in 14 speciaal banden
OLYMPISCHE SPELEN , (on)gebruikte mooi opgezette collectie waarbij betere
series en blokken, in klemband
RODE KRUIS/MEDICIJNEN , uitgebreide collectie van dit populaire motief met
veel betere zegels en series, in 3 albums
ROTARY , 19 zegels van Honduras met overdrukken waarbij veel variëteiten,
niet in catalogus vermeld, zeer interessant, op albumbladen, in map
RUIMTEVAART , zowel gebruikte als postfrisse verzameling met veel betere
zegels, series en blokken, in 2 insteekboeken
RUIMTEVAART , postfrisse collectie waarbij veel blokken van vele
verschillende landen, hoge cataloguswaarde, in 2 stockboeken
SCHILDERIJEN , incl. beter Engelse Koloniën, Amerika en West Europa, in 3
Schaubek albums en 2 stockboeken
SPORT, DIEREN EN VLIEGTUIGEN, postfrisse fantastische partij van deze
populaire motieven waarbij veel betere en dure zegels en series, ook blokken
etc., met veel Engelse Koloniën, gigantische cat.waarde, in propvol dik
stockboek
SPORT EN JAAR VAN HET KIND , uitgebreide collectie met vnl. sport waarbij
veel blokken en vellen, in 6 insteekboeken
WERELD VERVALSINGEN , ca. 200 vervalsingen van dure zegels, in
insteekboek
VOGELS , (on)gebruikte/postfrisse grote collectie w.o. veel postfrisse series,
blokjes en velletjes, groot aantal, ook betere ex. zoals Frans Antarctica de hoge
waardes en veel Engelse Koloniën, in 4 dikke stockboeken
WORLD WAR II, magnificent specialised collection World War II, stamps, sets
and blocs also many signed stamps and sets mainly in the overprint section.
The collection is extendedly collected incl. never issued stamps and

2501

€ 200

2502
2503

€ 150
€ 140

2504

€ 175

2505

€ 300

2506

€ 400

2507
2508

€ 65
€ 125

2509

€ 80

2510

€ 20

2511
2512
2513

€ 80
€ 65
€ 75

2514

€ 20

2515

€ 60

2516

€ 40

2517

€ 20

2518

€ 75

2519
2520

€ 75
€ 30

2521
2522

€ 50
€ 50

imperforated In the collection Albania, Baltic States an enormous lot of Germany
and areas with many valuable stamps and sets and the expensive blocs,
beautiful Italy and Yougoslavia with the areas, English- and French Colonies,
Eastern Europe and Chinese and Japanese occupation, nicely mounted on
selfmade pages, in 9 Davo albums and many loose on albumpages, in
cassettes and 6 stockbooks with non selected material and duplicates
WERELDOORLOG II, magnifieke speciaalcollectie betreffende Wereldoorlog II,
zegels, series en blokken met ook diverse gekeurde zegels en series vooral in
de opdrukken sectie. De collectie is enorm uitgebreid verzameld incl. niet
uitgegeven zegels, ongetand o.a. in de collectie Albanië, Baltische Staten
enorm veel Duitsland en Gebieden met veel topzegels, series en de dure
blokken, prachtig Italië en Joegoslavië met gebieden, Engelse Koloniën en
Franse koloniën, Oostblok landen en Chinese en Japanse bezetting. Mooi
opgezet op zelfgemaakte albumbladen in 9 Davo albums en veel op losse
albumbladen, in cassettes en 6 stockboeken met nog niet uitgezocht materiaal
en doubletten
DOESBURGH B , halfrond franco stempel, mooie afdruk op 3, 15ct oranje,
positie 71, certificaat dr. Louis
WOERDEN-A , halfrond franco stempel, op nr.3, 15ct oranje (Bou. 910pt)
APPINGEDAM B , halfrond franco stempel, op 1j, 5ct blauw, plaat III, positie 1,
breedgerand ex. met bovenrandstuk op omslag naar Hellum, 1857
LEEUWARDEN C , halfrond franco stempel, 2 afdrukken op 3c, 15ct oranje, op
briefomslag met na posttijd stempel naar Amsterdam, 1854
2, 10ct rood plaat X positie 63 volgens grenstarief(zeldzaam) van 10 cent van
Maastricht naar Tongeren, België, compleet briefje 13-11-1863, certificaat Dr.
Louis
3, 15ct oranje in vertikaal paar naar Hayda (Bohmen Oostenrijk), zeldzame
bestemming op brief met diverse (transit) stempels en aanduidingen, 17-12-'61
3 Stuiver stempel R, K.3(2), duidelijke afdruk op luxe compleet briefje, 1704
DELFT , posthoornstempel, K.16(7) op brief naar Berg Ambagt, 1777(eerste
jaar van gebruik van dit stempel)
KONINKLIJK HUIS , Stadhouder Willem V, 1748-1806, briefinhoud door hem
persoonlijk ondertekend met "UE goedwillige vriend W Pr. v. Orange", 1790
D'HOLLANDE , op complete brief, 2-11-1780 en Hollande op complete brief
17-3-1803, beide naar Bordeaux
MIDD. . (Middelburg), K.15, op complete brief
BOEMEL , (Zalt Bommel), op complete frisse brief, 1800
C.H.3.R. , en Amsterdam in rood, luxe stempels op complete luxe brief naar
Lyon met datum 1-1-1811, 1e Dag Franse Departementen!, leuk geheel
MARINE ET COLONIES (LEEUWARDEN) , veldpoststempel K.93 op
briefomslag naar Dronrijp, 1811
KONINKLIJK HUIS , vanwege Prins Willem van Oranje enveloppe, 1875 en
vanwege Prinses Marianne enveloppe, 1880, beide van Den Haag naar
Haarlem
92 FLESSINGUE , in rood, mooie afdruk op vrijwel complete brief naar Brussel,
port 16 Centimes, Februari 1811
118 AMSTERDAM , in rood, mooie afdruk op complete brief naar Groningen,
3-2-1812
P118P AMSTERDAM , in rood op complete brief Departement van de
Zuiderzee naar Weesp, achterzijde stempel, 16-8-1812
118 HAARLEM , in zwart, luxe stempel op complete brief, 28-3-1813
118 UTRECHT , in zwart, mooie afdruk op complete brief naar Zwammerdam,
26-10-1812
119 BRIELLE , in zwart, mooie afdruk op complete luxe brief, 28-10-1813
119 DELFT , in zwart, luxe stempel op complete brief naar Gorinchem, 1-3-1813
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119 DORDRECHT , in zwart, mooie afdruk op complete brief naar Breda,
28-10-1813
119 ROTTERDAM , in zwart, mooie afdruk op complete brief naar Arnhem,
22-8-18111
120 ZWOLLE , in zwart, mooie afdruk op complete brief van Ommen naar
Schiedam, 30-10-1813
120 KAMPEN , in zwart, luxe stempel op luxe complete brief naar Zwolle,
27-5-1811
121 ARNHEM , in zwart, mooie afdruk op complete brief naar Twello, 11-3-1813
P121P ARNHEM , in zwart, luxe afdruk op briefomslag naar Vorden, 1813,
Caisse d'Amortissement
121 DOESBURG , in zwart op briefomslag naar Haarlem, 1813
P121P DOESBURG , in zwart, mooie afdruk op briefomslag naar Alkmaar
121, HARDERWIJK , in zwart, mooie afdruk op briefomslag naar W.Bilderdijk te
Amsterdam, 1812
121 THIEL , in zwart, mooie afdruk op complete brief naar Ochten, 22-5-1813
121 ZUTPHEN , in zwart, mooie afdruk op complete dienstbrief, signalering
ontsnapte gevangene van 1 op 2 juli, 1812
121 ZUTPHEN , in zwart op complete brief naar Erp, 20-5-1812
122 LEEUWAARDEN , in rood op luxe complete brief naar Rauwert, 9-10-1812
met 2 stuiver port
123 GRONINGEN , (2 links van de I), in rood op gedateerde briefomslag naar
Meppel, 4-4-1813
124 AURICH , in rood, luxe stempel op luxe complete brief naar Den Haag,
8-6-1813
126 BOIS-LE-DUC , in rood, mooie afdruk op complete brief van 's
Hertogenbosch naar Francomonth, 20-11-1811
126 BOMMEL , in zwart, mooie afdruk op complete brief van Culemborg naar
Gorinchem, 2-5-1812
126 HEUSDEN , in zwart, mooie afdruk op complete brief naar Schiedam,
22-1-1813
129 BREMEN , in zwart, mooie afdruk op complete brief van Altona naar Parijs,
13-4-1813
4 I B, 5ct blauw, 4 stuks op complete brief van Amsterdam naar Oostenrijk
1867, zeldzaam stuk
7, 5ct blauw(2x) en 9, 15ct roodbruin, combinatiefrankering van Amsterdam
naar Moskou(Rusland), zeldzame bestemming in die periode, 1870
10, 20ct groen en 11, 25ct donkerviolet combinatiefrankering naar
Bilbao(Spanje) 1868, zeldzaam, op brief met diverse stempels en geschreven
aanduidingen , cert. Dr. Louis
11, 25ct donkerviolet enkelfrankering op briefomslag met diverse stempels naar
New York, U.S.A., 1870, cert. Dr. Louis
31a, 1ct groen, op mooi geïllustreerde reclame envelop, 1897
Driekleuren frankering, 34, 3ct oranje en 36, 7½ct bruin op 12½ct grijs envelop
met kleinrondstempels Amsterdam 2, aangetekend met roze R strook naar
Beiruth, Syrie, 1896, zeldzaam en fris stuk
37, 10ct roze Wilhelmina bijgefrankeerd op 12½ct Willem envelop met prachtige
kleinrondstempels Diepenveen, aangetekend naar Berlijn, 1892
37, 10ct roze en 42, 25ct lila met kleinrondstempels Valkenburg('L) op
aangetekend envelopje naar Dusseldorf, 1895
38, 12½ct grijs enkelfrankering op aangetekend krantenbandje volgens 12½ct
tarief naar Landschut vanuit Den Bosch, zeer attractief stuk en zeer zeldzaam,
waarschijnlijk uniek, 1893, cert. Dr. Louis
45B, 50ct groen en bruin enkelfrankering op aangetekende zakenbrief van
Vlissingen naar Antwerpen, 1899, zeldzaam
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45B, 50ct groen en bruin en 37, 10ct roze, mooie combinatiefrankering op
aangetekende envelop van Rotterdam naar Birmingham, 1899
50, 51, 54 en 57(3x), alle met velrandtekens vlgns. 12½ct tarief, op envelop van
Simpelveld naar Southam, 1905
55, 22½ct groen beschadigd, 60, 5ct rood met firmaperforatie en 57, 50ct groen
Jubileum 1923, zeldzame combinatiefrankering op expresse envelop naar
Duitsland, 1918
60, 5ct rood(2x) en 96, 25ct lichtblauw, combinatiefrankering met gele aan 3
zijden getande expressestrook naar Duitsland, 1918
60, 5ct rood en 103, 60 op 30ct hulpuitgifte op aangetekende waarde
envelop(1200Fr.) met roze valeurstrook, 1921
102, 40 cent op 30 cent op aangetekende expresse envelop naar Duits
Oostenrijk, 1920
103, 60 cent op 30 cent op aangetekende envelop(4e gewicht) naar Salzburg,
1920
104, 2.50gld. op 10gld. op aangetekende envelop van Rotterdam(met speciaal
stempel) naar Beesd, 1920
104/105, op aangetekende luchtpost envelop met speciale KLM strook naar
Stockholm, 13-9-20, zeldzaam
124, 10ct Jubileum 1923 op krantenbandje "de Maasbode", 1924
180, 7½ct rood en 196, 40ct bruin op aangetekende envelop met roze valeur
declarée strook naar Duitsland, 1935
Port 40, 15ct op 2½ct rood de Ruyter op envelopje uit Engeland, 1908
1-10-1927 postvlucht Nederland-Nederlands Indië, aangetekende envelop
nr.80, 10gld. oranje en luchtpost nr.1 en 2
Postbewijs 4, 3 Gld. lichtblauw met kleinrondstempel Dordrecht op 2½ ct cijfer
postbewijsformulier, 1889
Postbewijs 7, 10 Gld. grijs met kleinrondstempel Dordrecht op 2½ct cijfer
postbewijsformulier(formulier bijna pracht ex.), 1889
Correspondentiekaart 7½ cents, 188, in paars
Correspondentiekaart 7½ cents, 188, in zwart
Correspondentiekaart 10 cents, 187, in lila
Correspondentiekaart 10 cents, 187, in groen
Correspondentiekaart 10 cents, 187, in rood
Correspondentiekaart 10 cents, 187, in oranjebruin
Specimen opdruk op 5ct Willem postblad, bijna pracht ex.
II, bruine omranding met specimen opdruk
1, 2½ct type Wapen met specimen opdruk
3, 2½+2½ct type Wapen met specimen opdruk
8a, 2½ct violet met specimen opdruk
9a, 2½ct en 2½ct violet met specimen opdruk
11a, 5+5ct blauw, 1e en 4e zijde onbedrukt, met specimen opdruk
13, 2½+2½ct met specimen opdruk
14, 5ct blauw met specimen opdruk
15, 5+5ct blauw met specimen opdruk
50ct Beatrix briefkaart variëteit "zwarte inkt van hoofd totaal weggelopen"
Proefstempel , Maastricht in zwart en Valkenburg Egyptisch langstempel en
FRANCO in groot formaat zonder kastje op klein rouwbriefje gefrankeerd 7, 5ct
blauw, 1871
Puntstempel 152 ,(Scheveningen Badhuis) op 41, 22½ct donkergroen
enkelfrankering op aangetekende envelop naar Aue, 1892
Rubberstempels , Asperen en Oostzaan op 2½ct cijferbriefkaart, 1887 en 1885,
beide pracht ex.
Brandstempel , 's Gravenhage, mooie afdruk op 55, 2½ct groen op ansichtkaart
naar Italië, 1901
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RODE KRUIS , Nederlandsche Rode Kruis afdeling Zuid Beveland, stempel in
rood op Rode Kruis briefkaart van Nisse naar kamp in Kiel, 1944
BEWARINGS-EN VERBLJFKAMP WEZEP , complete gecensureerde
antwoordkaart van Moeder naar zoon, 1946
MAARSSEN , franco takje, op 14, 1ct zwart, pracht ex.
WAGENINGEN , franco takje, luxe 100% afdruk op luxe nr.15, 1ct groen
'S GRAVELAND , grotesk langstempel 100% afdruk op 23, 15ct oranjebruin,
bijna pracht ex.
68 , (Leiden), op nr. 29, 2½gld rood en blauw, pracht ex.
156 , (Zwijndrecht), op nr. 16, 1½ct roze, luxe stempel, keur Dr. Louis
160 , (Sliedrecht), op nr. 29, 2½gld rood en blauw, luxe afdruk
236 , (Breukelen), op nr. 29, 2½gld rood en blauw, luxe afdruk
BLERIK , op 37, 10ct roze in paar
BLOKZIJL , op 25, 22½ct donkergroen
HANTUM , (Fr.) op 35, 5ct blauw
LEMELERVELD , op 40, 20ct groen
ZWARTSLUIS , op 64, 15ct bruin, bijna pracht ex.
AMSTERDAM 13 , 100% afdruk op paar 120, 10ct op 22½ct
AMSTERDAM 13 , 2 afdrukken op 4 zegels op briefstukje met R-strook
Amsterdam Veemarkt
'S GRAVENHAGE 4 , volle afdruk op 44, 1gld. grijsviolet
Bijkantoren 's Gravenhage , op Emissie Hangend Haar, 13 ex. met mooie
afdrukken op diverse zegels t/m 1gld.
Bijkantoren , 6 stuks op emissie Hangend Haar en Bontkraag
Geschreven plaatsnaam ...'s Heerenland , op 26, 25ct violet
Grootrondstempel Muiden , op 95, volledige afdruk
Langebalkstempel Amsterdam pakketpost , op 100, 5Gld. goudgeel(miniem
scheurtje)
Martinstempel Amsterdam 4 , op 84/86 Tuberculose serie, op briefstukjes
Korte balk stempel Amsterdam-Z Joh. Verhulststraat 1955 , op luchtpost 13
Bestellersstempel A10 en Langebalkstempel Delft , op 91, 3ct bruingeel
6 stuiverstempel VOC K13 , mooie afdruk op complete beschadigde brief van
Amsterdam naar Batavia per pakketboot "De Luchtbol"per 30 mei 1793,
cataloguswaarde N.V.P.H. €1000,=
Overland mail , brief ongefrankeerd van Semerang naar Delft, 7-3-1856,
complete brief a.s. 28-4-1856
9, 10ct oranjebruin bijgefrankeerd op 7½ct Willem aangetekende briefkaart
forwarded by moquette naar St. Petersburg, Rusland, mooi stuk, 1881
19, 2½ct geel bijgefrankeerd op 5ct cijfer briefkaart met puntstempels
59(Bengkalis) en diverse andere stempels naar Zwitserland, 1891
20ct Willem aangetekende envelop met puntstempel 56 en kleinrond Siboga
naar Weltevreden, 1892
15ct op 25ct Willem envelop, van Magelang, aangetekend drukwerk naar
Zwitserland, 1892
Aangetekende zwerfbrief Bodjonegoro-Oostenrijk-Italië-Lawang, met vele
stempels en aantekeningen, 1906
Aangetekende waarde envelop Fl.225,= van Mokkomokko, Sumatra naar
Batavia
Java kopstaand, Bezit Buiten; 8 brieven met diverse leuke
(combinatie)frankeringen
Deviezen controlestrook "bij herhaling strafvervolging, retour afzender" op
envelop naar Nederland, 1948
Puntstempel 66 en Veldpost Atjeh stempels in blauw op 12½ct Willem
briefkaart(2x) met verschillende typen puntstempel 66, 1878/1879
Punstempel 104(Soebang) en kleinrond op 25ct Willem envelop naar Holland,

2625

€ 60

2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632

€ 40
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 125
€ 350

2633

€ 60

2634

€ 60

2635

€ 75

2636
2637

€ 80
€ 60

2638

€ 100

2639
2640
2641

€ 75
€ 50
€ 100

2642
2643

€ 100
€ 100

2644

€ 100

2645

€ 100

2646

€ 150

2647

€ 50

2648

€ 175

2649

€ 80

2650

€ 250

2651

€ 120

2652
2653

€ 60
€ 100

2654
2655
2656
2657
2658

€ 45
€ 75
€ 50
€ 50
€ 275

1884
Haltestempel Bjatie, in kader (niet postaal gebruikt) op aangetekende briefkaart
van Probolinggo, 1913
Specimen opdruk op 15ct Willem envelop
Briefkaart 1, 5ct violet met specimen opdruk
Briefkaart 2, 5+5ct donkerviolet met specimen opdruk
Briefkaart 3, 12½ct met specimen opdruk
Briefkaart 5, 7½ct met specimen opdruk
Portvrij Landbouw Congres Soerabaja; 8 verschillende enveloppen
Internee Camp Kramat Noord to P.O.W. camp in Taiwan! 3½ct Nippon
postalcard with several censor cancels, rare destination, 26-4-'43
DJAKARTA , op 60ct definitieve uitgave met zwarte machinale opdruk, op
postwissel, 1946, KPIJ 15
DJAKARTA , W1 op 60ct definitieve Japanse uitgave met zwarte opdruk(5x), op
postwissel 1946
DJATINEGARA , op 5ct danser(2x) en 10ct definitieve uitgave met rode
machinale opdruk op postwissel, 1945, J12
DJATIROGO , op 60ct definitieve uitgave zonder opdruk, op postwissel 11-1-'46
DJATIWANGI , op 5S definitieve Japanse uitgave met rode machinale
opdruk(6x) op postwissel, 1945, J11
INDRAMAJOE , op 2½ct danser(2x), 5ct danser en 10ct definitieve Japanse
uitgave, mooie mix frankering op postwissel, 1945
PLERED TJIRIBON , op blok van vier van de 2½ct danser op postwissel 1946
POERWAKARTA , op 2½ct en 7½ct danser op postwissel 1946
SOLOSRIWEDARI , op 5S danser met rode machinale opdruk(4x) op
postwissel 06(Bu. RF 1a RRR), J11
TEMANGGOENG , op 2ct danser en 3ct danser(6x) op postwissel, 1945
TJIAWIGEBANG , op 10ct, 60ct en 80S definitieve Japanse uitgave op
complete postwissel, 27-1-'45
WONOSARI-DJOKJA , op 2ct Kreisler in paar op postwissel, 1946, zeldzame
en mooie frankering
P.T.T. , rechthoekstempel in lila op 60ct definitieve uitgave met zwarte
machinale opdruk op postwissel Madioen, 1946, J15
1ct Kreisler grijs(2x) en 2ct rood type danser(14x) op envelop van Bjatinegara
naar Djakarta, 1947
Mengfrankering 2ct danser in paar en 3S Repoeblik in paar op zelfgemaakte
briefkaart, 1947, J28A
3ct danser in strip van drie en 3½ct karbouw in strip van zes op envelop van
Tasikmalaja naar Solo, 1946, leuke en zeldzame combinatie
Geschreven expresserecht F1,= op 5S expresse briefkaart bijgefrankeerd 2ct en
3ct danser, 1946
TJIAWI, handstempel opdruk op 2ct danser met zeldzame Tjiawi opdruk en 3ct
danser met machinale opdruk "Repoeblik Indonesia" opdruk op briefkaart, 1946,
uiterst zeldzaam
RODE KRUIS , diverse Rode Kruisstempel op zelfgemaakte briefkaart met strip
van vijf 2ct danser(een vouw) van Djember naar Bandoeng, 1947
RJ 10f, 10ct briefkaart van Djakarta naar Tjirebon, 4-2-47, zeer laat gebruikt
SUMATRA BANGKA BILLITON , Bu.45, 3½S postalcard B and B violet, 2 large
violet and Harga 3½ Sen overprint
MANAKWARI , violet langstempel op 25, 15ct lichtbruin(2x)
CURACAO , Briefkaart I, met specimen opdruk
CURACAO , Briefkaart 1, 15ct bruin met specimen opdruk
CURACAO , Briefkaart 3, 12½ct oranje met specimen opdruk
SURINAME, Mengfrankering Willem III-Wilhelmina, 26, 20ct lichtgroen
Wilhelmina met 31, 10ct op 20ct groen Willem, 2 paren op aangetekende
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envelop naar Duitsland, 1899
SURINAME , Briefkaart I, met specimen opdruk
VOORFILA, voorphilateliebrieven etc., in 3 albums
DEPARTEMENTSTEMPELS , 25 brieven met departementstempels, periode
1811-1813, in album
VOORFILATELIE VANAF 1814 , ruim 50 stuks met diverse stempels, in Kabe
album
FRANKERINGEN 1864-1938 , lot w.o. diverse combinatiefrankeringen
aangetekend, mooi geillustreerde brieven etc., in 2 albumpjes
FRANKERINGEN 1864-1923 , poststukken waarbij enkelfrankeringen,
stempels, etc., in album
POSTSTUKKEN 1923-1981 , poststukken waarbij enkelfrankering, series en
stempels, in album
POSTSTUKKEN 1870-1979 , ruim 100 poststukken, veel ex. met
firmaopdrukken, in poststukken album
POSTWAARDESTUKKEN 1924-1986 , Kinderpostzegels, series en zegels op
postwaardestukken, in album
ABEL TASMAN, Tentoonstellingscollectie Abel Tasman vluchten met diverse
betere trajecten incl. Malaya, Straits, Johore en Indo Chinese post, opgezet met
iets documentatie en uitgebreide omschrijvingen, in ringband
WERELDOORLOG I , poststukken Nederland 1e Wereldoorlog waarbij
Internering op brief en poststukken Buitenland 1e en 2e Wereldoorlog
WERELD OORLOG II etc., poststukken waarbij leuke stempels, in album
POSTWAARDESTUKKEN , (on)gebruikt lot w.o. bijfrankeringen,
mengfrankeringen en stempels, ook arbeidslijsten etc., in 3 albumpjes
NEDERLAND FIRMAPERFORATIES, enorme collectie (Pokos), ca. 2000 stuks
w.o. veel betere zegels w.o. toeslagzegels, divers klassiek en roltandingen, ook
enkele brieven, incl. iets literatuur, opgezet op bladen, in 3 banden
LUCHTPOSTBRIEVEN, Nederland en Overzee waarbij veel oudere
poststukken, in 5 albums
NEDERLAND EN OVERZEE KONINKLIJK HUIS 1872-2004 , poststukken en
documentatie, in 2 albums
NEDERLAND EN OVERZEE , gebruikte postwaardestukken, tevens iets
Buitenland, in album
VOORFILATELIE , enkele brieven van vnl. voor 1800 met betere stempels, in
envelop
VOORFILATELIE 1840-1880 , lot van 25 brieven, in envelop
SIGNALEMENTEN 1818-1844 , 20 stuks per post verzonden naar o.a.
Ilpendam en Noord Scharwoude, in map
NEDERLAND 1696-1920 , frankeringen en stempels w.o. veel aangetekende
brieven, opgezet op albumbladen, in map
EMISSIE 1852 , 1e emissie, 11 brieven, gemengde kwaliteit, in envelop
OLYMPIADE 1928 , 10 poststukken waarbij complete serie, in envelop
BUITENLANDSE BESTEMMINGEN 1887-1911 , klein lotje oude briefkaarten
naar diverse Buitenlandse bestemingen o.a. China, Gibraltar en Malta, in
envelop
TRANSATLANTISCHE LUCHTDIENST, Correspondentie Sassenheim-New
York, 12 aangetekende enveloppen met zeer hoge frankeringen van de
luchtpostzegels en traliezegels(totaal 14 ex. 500ct tralie), echt zakelijk gelopen
brieven met alle verschillende frankeringen. Leuk om uit te zoeken voor de
specialist, in envelop
LUCHTPOSTBRIEVEN , lotje speciale vluchten w.o. Zeppelin, in envelop
ZEPPELINPOST , w.o. Nederland, 6 poststukken, in envelop
WERELDOORLOG I , Kamp Zeist, 5 kranten voor geïnterneerden 1916-1918, in
envelop
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WERELDOORLOG II , Duitse Dienstpost Nederland, 12 brieven, vnl.
gefrankeerd, in envelop
GROOTRONDSTEMPELS , groot aantal vnl. op briefkaarten en ansichtkaarten,
veel kleine plaatsjes en mooie afdrukken, in envelop
FIRMAPERFORATIES OP BRIEF , klein lotje met vnl. betere stukken w.o. 1 op
postblad en 1 op een zogenaamde ontvangstbewijs van "Liebesgaben" uit
W.O.II, in envelop
STEMPELS , enkele kleinrondstempels en halfrond-franco Maassluis C op nr.2,
pracht ex., in envelop
STEMPELS , op losse zegels vnl. grootrond en balkstempels, in 2 oude
rondzendboekjes en divers los, in envelop
STEMPELS , vnl. kleinrond en puntstempels en divers, op losse zegels in 2
oude rondzendboekjes, 2 kleine boekjes en los, in envelop
STEMPELS , lot met diverse stempels waarbij betere, veelal mooie afdrukken,
op insteekkaart, in map
KLEINRONDSTEMPELS en iets puntstempels, op losse zegels, opgezet op
albumbladen in map
NEDERLAND EN OVERZEE , (on)gebruikt lot postwaardestukken w.o.
stempels, interessante bestemmingen en bijfrankeringen, ook mooie
postbriefkaart, in envelop
NEDERLAND EN OVERZEE CENSUURPOST , 45 poststukken, in envelop
ARNHEM , collectie brieven vanaf voorfila en stempels op losse zegels van
Arnhem, leuke collectie welke in 10 tallen jaren bijeen is gebracht met betere
frankeringen en stempels, diverse telegrammen etc., ook leuk studieobject, in
doos
STEMPELS , lot oude stempels op poststukken vnl. kleinrond- en
grootrondstempels, in doosje
BRIEVEN , lot met diverse frankeringen w.o. aangetekend, per expresse,
postbuskaartjes, bijgefrankeerde postwaardestukken etc., met veel leuk
materiaal, in doos
BRIEVEN , lot, veelal frankeringen w.o. veel aangetekend en iets oude
stempels, ook diverse treinzegels echt gebruikt op brief, luchtpost etc., in doos
FRANKERINGEN/STEMPELS/GEFRANKEERDE ANSICHTEN , etc. veel
brieven naar Duitsland gestuurd, in doosje
POSTSTUKKEN 1867 T/M 1990 , poststukken en postwaardestukken, punt- en
kleinrondstempels etc., speciale stempels, in doos
POSTWAARDESTUKKEN VANAF 1871, enorme stock (ex. Broekman collectie)
(on)gebruikte postwaardestukken waaronder nog complete pakjes met de
originele wissels, geillustreerde kaarten, (lucht)postbladen, enveloppen,
bijfrankeringen etc., enorme cataloguswaarde, gesorteerd in 6 dozen, kisten, in
2 grote dozen
POSTWAARDESTUKKEN, pracht lot met veel interessante en zeldzame
kaarten met bijfrankeringen, stempels, specimen, particuliere kaarten,
Spoorweg, geïllustreerd, coupons, uit het Buitenland gestuurde ex. etc., voor de
specialist, in doosje
POSTWAARDESTUKKEN, groot lot (on)gebruikte postwaardestukken w.o. met
interessante bijfrankeringen. Veel zeldzame briefkaarten met opdrukken w.o.
ook de zogenaamde V-kaarten(liefhebbersprijs), verder Spoorwegkaarten,
foutdrukken, geillustreerde kaarten etc., in doos
STEMPELS , collectie oude stempels, los en op briefstukjes, veel balkstempels
en diverse grootrond, opgezet in oud schriftje en 2 oude bandjes, in doosje
MACHINESTEMPELS , op brief/briefkaart/ansichtkaarten, ook diverse korte- en
langebalkstempels, groot aantal w.o. veel betere ex., in doosje
STEMPELS , verzameling op losse zegels en briefstukjes en los, in doosje
NEDERLANDS INDIE 1839-1869 , 18 voorfila brieven met o.a. Banjoemaas

2710

€ 500

2711

€ 125

2712

€ 85

2713

€ 60

2714

€ 20

2715

€ 50

2716

€ 1.000

2717

€ 600

2718

€ 500

2719

€ 180

2720
2721
2722

€ 50
€ 60
€ 500

2750

€ 1.000

2751

€ 125

2752

€ 175

2753

€ 1.100

2754

€ 900

2755

€ 125

2756

€ 900

2757

€ 175

2758

€ 60

2759

€ 1.750

2760
2761

€ 50
€ 350

2762

€ 75

ongefrankeerd, in poststukken albumpje
NEDERLANDS INDIE , roodfrankeringen, interessant lot brieven, kaarten en
voorzijdes w.o. zeldzame roodfrankeringen, in stockboek
NEDERLANDS INDIE , w.o. mengfrankeringen en aangetekend, ook iets
oudere Koloniën, in envelop
NEDERLANDS INDIE , lot oude ansichtkaarten, veelal met zegels op de
voorzijde, in envelop
NEDERLANDS INDIE FIRMAPERFORATIES , collectie op losse zegels, op 2
albumbladen, in map
NEDERLANDS INDIE , langstempels, ca. 114 losse zegels met vnl.
langstempels, op insteekblad, in map
NEDERLANDS INDIE , postwaardestukken w.o. scheepsroute- en
langstempels, in envelop
NEDERLANDS INDIE POSTWAARDESTUKKEN, (on)gebruikt lot w.o. veel ex.
met interessante bijfrankeringen stempels w.o. kleinrond, puntstempels, transiten langstempels etc. Ook Indonesia/Repoebliek, enkele Japanse bezetting,
specimenkaarten w.o. militair, aangetekende stukken, reclamekaarten, zeer
interessant uitzoeklot, in doosje
JAPANESE OCCUPATION, collection of 12 cards, letters from and to prisoners
of war, collected with descriptions, in folder
REPOEBLIEK INDONESIA, collectie postwissels met diverse interessante
frankeringen en stempels 1945-1946, verder groot aantal noodportstempels
w.o. deelfrankeringen en iets diverse enveloppen, in Erka album
REPOEBLIEK INDONESIA , lot van 20 brieven en kaarten, veelal met bonte
frankeringen, leuk voor studie, in envelop
NEDERLANDS NIEUW GUINEA , 17 poststukken waarbij stempels, in envelop
CURACAO , firmaperforaties collectie op losse zegels, op albumblad, in map
SURINAME POSTWAARDESTUKKEN , (on)gebruikte grote stock, van dit
materiaal welk zelden in aantallen wordt aangeboden, met een enorme
cataloguswaarde, in doos(ex. collectie Broekman)
1, 5ct blauw plaat I, postfris met volledige originele gom, breed- tot goedgerand,
luxe ex., cert. Muis
1, 5ct blauw plaat III positie 89-90, ongebruikt met volledige iets getinte originele
gom, in horizontaal paar waarvan het rechterzegel postfris, doch enkele
schoonheidsfoutjes, fraai ex.
1b, 5ct blauw plaat 1 positie 63, ongebruikt met volledige originele gom, goed
gerand pracht ex.
1n, 5ct lichtblauw plaat IV positie 59, postfris met volledige originele gom,
breedgerand luxe ex. met zeer frisse kleur, cert. NVPH
2, 10ct karmijn plaat X positie 31, postfris met volledige originele gom, zeer
breedgerand met linker zijvelrand, luxe ex., cert. Moeijes
2e, 10ct donkerrood plaat III positie 97, gebruikt met rood/zwart stempel,
breedgerand met ondervelrand, luxe ex.
2m, 10ct karmijn plaat VII positie 19, postfris met volledige originele gom,
breedgerand, luxe ex., zeer fris zegel, cert. Muis
2q, 10ct rood plaat X positie 54, ongebruikt vrijwel postfris met volledige
originele gom, goed gerand pracht ex., cert. Moeijes
Moesman Herdruk van de 10ct rood 1852, in hoekblok van 6 stuks, ongebruikt
zonder gom, pracht ex.
3, 15ct oranje positie 87, postfris met volledige originele gom, breed- tot
goedgerand, luxe ex., zeer fris zegel, cert. Muis
3, 15ct oranje, gebruikt, goed- tot breedgerand, luxe ex.
3b, 15ct donkeroranje, ongebruikt met volledige originele gom, goed gerand,
pracht ex.
3b, 15ct donkeroranje, gebruikt met halfrond-francostempel Enschede B,
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breedgerand ex. met bovenvelrandje, zeer fris luxe ex.
3c, 15ct oranje positie 76, postfris met volledige originele gom, zeer
breedgerand hoekrandstuk, zeer luxe en fris stukje, zelden in deze fantastische
kwaliteit aangeboden !! cert. Moeijes
4, 5ct blauw, postfris met volledige originele gom, mooi gecentreerd en goed
getand, zeer fris luxe ex., cert. Muis
4, 5ct blauw, postfris met volledige originele gom, luxe ex., cert. Muis
4, 5ct blauw, postfris met volledige originele gom, luxe ex., cert. Muis
4/6, 5ct t/m 15ct met opdruk SPECIMEN(handstempel), ongebruikt met volledig
originele gom, pracht ex., uiterst zeldzaam, slechts enkele sets bekend,
cataloguswaarde cursief gedrukt!! cert.Muis
5, 10ct rood, postfris met volledige originele gom, zeer fris zegel, luxe ex., cert.
Dr. Louis en Muis
5, 10ct rood, postfris met volledige originele gom, goed gecentreerd en mooie
donkere kleur, luxe ex., cert. Muis
5, 6 (2x), 10ct rood en 15ct oranje, gebruikt op briefstukje, pracht ex.
5B, 10ct rood positie 56-57 en 66-67, in gebruikt blok van vier, zeer fris luxe ex.,
gebruikte blokken zijn zeer schaars !!
6, 15ct oranje, postfris met volledige originele gom, goed gecentreerd en perfekt
getand, luxe ex., cert. Muis
6, 15ct oranje, postfris met volledige originele gom, pracht ex., cert. Muis
Pb. 27a, proef 5cents Nederlande in bruin, rood, blauw en groen BergerLevrault 1864, in randblokken van vier, zonder gom, cert. Dr. Louis
Pb. 27b, proef 10cents Postzegel in bruin, rood, blauw en groen Berger-Levrault
1864, in randparen, zonder gom, keur Dr. Louis
Pb. 51o, proef 5ct blauw op groen Berger-Levrault 1868, compleet velletje van
vier stuks, zonder gom, enkele ouderdomsvlekken overigens pracht ex., zeer
zeldzaam !! cert. Dr. Louis (2000pt.)
7II/12II, 5ct t/m 50ct type II, gebruikt, pracht ex., frisse serie !!
7IID, 5ct ultramarijn Kt. 14 kl.g. type II, postfris met volledige originele gom,
pracht ex., cert. Moeijes en Muis
8IIE, 10ct karmijn Lt. 13¼x14 kl.g. type II, postfris met volledige originele gom,
pracht ex., cert. Muis
9IC, 15ct oranjebruin Kt. 13½ kl.g. type II, postfris met volledige originele gom,
luxe ex., uiterst zeldzaam in deze kwaliteit !! cert. Muis
9IIB, 15ct oranjebruin Kt. 10½:10¼ type II, gebruikt, pracht ex., zeer schaars !!
cert. RPS
10IIB, 20ct donkergroen Kt. 10½:10¼ type II, ongebruikt met volledig originele
gom, pracht ex., zeer schaarse tanding!! cert. NVPH
10IID, 20ct groen Lt. 14 kl.gt. type II, ongebruikt doch gom niet origineel, perfekt
gecentreerd en getand zegel, superbe ex., schaarse tanding !! cert. NVPH
11IA, 25ct donkerviolet Kt. 12 3/4:11 3/4 type I, ongebruikt zonder gom, mooie
diepe kleur en perfekt getand, luxe ex.
13C, ½ct bruin Kt. 13¼ kl.g., postfris met volledige originele gom, pracht ex.
14A, 1ct zwart Lt. 14 kl.g., postfris met volledige originele gom, voor deze
emissie een goed gecentreerd, luxe ex., cert. Muis
14A, 1ct zwart Lt. 14 kl.g., postfris met volledige originele gom, pracht ex., cert.
Dr. Louis en Moeijes
15D, 1ct groen Kt. 13¼ gr.g., postfris met volledige originele gom, pracht ex.
16B, 1½ct roze Kt. 13¼ kl.g., postfris met volledige originele gom, pracht ex.,
cert. Dr. Louis en Moeijes
16D, 1½ct roze Kt. 13¼ gr.g., postfris met volledige originele gom, voor deze
emissie een goed gecentreerd, luxe ex., zeer fris zegel !! cert. Muis
17A, 2ct geelbruin Lt. 14 kl.g., postfris met volledige originele gom, mooi
gecentreerd en fris van kleur, luxe ex., cert. Muis
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17A, 2ct geelbruin Lt. 14 kl.g., postfris met volledige originele gom, voor deze
emissie een goed gecentreerd, pracht ex., cert. Muis
17A, 2ct geelbruin Lt. 14 kl.g., in luxe postfris blok van vier met volledige
originele gom, perfekt gecentreerd en zeer fris, cert. Muis
17B, 2ct geelbruin Kt. 13¼ kl.g., postfris met volledige originele gom, bijna
pracht ex.
17B, 2ct geelbruin Kt. 13¼ kl.g., in gebruikt blok van vier, pracht ex., schaars !!
18A, 2½ct violet Lt. 14 kl.g., ongebruikt zonder gom, mooi gecentreerd, pracht
ex., schaarse tanding !!
18C, 2½ct violet Kt. 13¼ kl.g., postfris met volledige originele gom, voor deze
emissie een goed gecentreerd, luxe ex., cert. Moeijes
18C, 2½ct violet Kt. 13¼ kl.g., postfris met volledige originele gom, pracht ex.,
cert. Muis
19A, 5ct ultramarijn Lt. 14 kl.g., gebruikt, pracht ex., schaarse tanding !! cert.
Muis
19H, 5ct blauw Kt. 12½:12 gr.g., postfris met volledige originele gom, luxe ex.,
cert. Dr. Louis
19H, 5ct blauw Kt. 12½:12 gr.g., postfris met volledige originele gom, pracht ex.
20H, 7½ct chocoladebruin Kt. 12½:12 gr.g., postfris met volledige originele
gom, pracht ex., cert. Muis
20H, 7½ct chocoladebruin Kt. 12½:12 gr.g., postfris met volledige originele
gom, pracht ex., cert. Dr. Louis
20 en 25, 7½ct chocoladebruin en 22½ct blauwgroen met opdruk SPECIMEN,
ongebruikt met volledige originele gom, bijna pracht ex.
21G, 10ct rood Kt. 13½:13¼ gr.g., postfris met volledige originele gom, pracht
ex.
21H, 10ct rood Kt. 12½:12 gr.g., postfris met volledige originele gom, pracht ex.,
cert. Muis
22H, 12½ct grijs Kt. 12½:12 gr.g., postfris met volledige originele gom, met
originele gomstreep overigens pracht ex., cert. Dr. Louis en Moeijes
22L, 12½ct grijs Kt. 12½ gr.g., postfris met volledige originele gom, perfekt
gecentreerd, luxe ex., cert. Muis
23H, 15ct oranjebruin Kt. 12½:12 gr.g., postfris met volledige originele gom,
luxe ex., cert. Moeijes
23H, 15ct oranjebruin Kt. 12½:12 gr.g., postfris met volledige originele gom,
luxe ex., cert. Muis
23H, 15ct oranjebruin Kt. 12½:12 gr.g., postfris met volledige originele gom, aan
rechterzijde onbeduidend half tandje overigens luxe ex., tevens plaatfout
'streepje achter 5 van 15' onbekend in catalogus !! cert. Muis
24H, 20ct groen Kt. 12½:12 gr.g., postfris met volledige originele gom, luxe ex.,
cert. Moeijes en Muis
24L, 20ct groen Kt. 12½ gr.g., postfris met volledige originele gom, luxe ex.,
cert. Dr. Louis en Muis
25H, 22½ct blauwgroen Kt. 12½:12 gr.g., postfris met volledige originele gom,
pracht ex., cert. Muis
25H, 22½ct blauwgroen Kt. 12½:12 gr.g., postfris met volledige originele gom,
goed gecentreerd, luxe ex., cert. Muis
25L, 22½ct licht blauwgroen Kt. 12½ gr.g., postfris met volledige originele gom,
pracht ex., zeer schaars !! cert. Muis (postfrisprijs ca. 1.700,=)
26Ha, 25ct grijslila Kt. 12½:12 gr.g., in ongebruikt vrijwel postfris luxe blok van
vier, perfekt gecentreerd zeer fris ex., cert. Moeijes
26L, 25ct matviolet Kt. 12½ gr.g., postfris met volledige originele gom, goed
gecentreerd, luxe ex., cert. Dr. Louis en Moeijes
26La, 25ct grijsviolet Kt. 12½ gr.g., postfris met volledige originele gom, goed
gecentreerd, luxe ex., cert. Muis

2820

€ 250

2821

€ 2.500

2822

€ 2.250

2823

€ 1.100

2824

€ 1.100

2825

€ 2.500

2826

€ 2.500

2827

€ 600

2828

€ 600

2829

€ 750

2830

€ 100

2831

€ 250

2832

€ 400

2833

€ 400

2834
2835

€ 125
€ 150

2836
2837
2838
2839

€ 25
€ 40
€ 250
€ 150

2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846

€ 15
€ 50
€ 50
€ 75
€ 75
€ 75
€ 75

2847
2848
2849

€ 75
€ 75
€ 175

27D, 50ct geelbruin Kt. 11½:12 kl.gt., ongebruikt met volledig originele gom,
pracht ex., schaarse tanding !! cert. Moeijes
27L, 50ct geelbruin Kt. 12½ gr.g., postfris met volledige originele gom, in alle
opzichten een SUPERBE ex., als zo van de post !! cert. Moeijes
27L, 50ct geelbruin Kt. 12½ gr.g., postfris met volledige originele gom, goed
gecentreerd en zeer fris zegel, luxe ex., cert. Muis
28H, 1gld grijsviolet Kt. 12½:12 gr.g., postfris met volledige originele gom,
pracht ex. cert. Muis
28H, 1gld grijsviolet Kt. 12½:12 gr.g., postfris met volledige originele gom,
pracht ex. cert. Dr. Louis en Moeijes
29, 2½gld rood en blauw, postfris met volledige originele gom, een zeer mooi en
fris zegel zonder de gebruikelijke bruinige gom maar als nieuw van de post,
perfekt gecentreerd en getand, uiterst zeldzaam in deze SUPERBE kwaliteit !!
cert. Geldersche Pzh. en Moeijes
29, 2½gld rood en blauw, postfris met volledige originele gom, een zeer mooi en
fris zegel zonder de gebruikelijke bruinige gom maar als nieuw van de post, een
zeer brede slag (daardoor een veel breder zegel dan normaal) en tevens een
licht verschoven medaillon, uiterst zeldzaam in deze SUPERBE kwaliteit !! cert.
Muis
30/33, ½ct t/m 2½ct Cijfer 1e uitgifte, postfris, pracht ex., schaarse serie !! cert.
Moeijes
30/33, ½ct t/m 2½ct Cijfer 1e uitgifte, postfris, pracht ex., schaarse serie !! cert.
Moeijes
30CI/30CII, ½ct roze type I en II in 2 vertikale paren welke tesamen een blok
van vier vormen, postfris, luxe ex., zeldzaam !! cert. Muis (postfrisprijs ca.
5.000,=)
30aFII, ½ct bruinrood Kt. 12½ gr.g., postfris, pracht ex., zeer schaars !! cert. Dr.
Louis en Muis (postfrisprijs ca. 400,=)
33Fa, 2½ct donkerlila Kt. 12½ gr.g., postfris, luxe ex., zeer schaars !! cert. Muis
(postfrisprijs ca. 1.200,=)
32ap, 2ct olijfgroen Cijfer (nieuwe druk) tanding 12½, variëteit 'Bosche tanding',
gebruikt met kleinrondstempel 's Hertogenbosch 13 mrt 97, slechts 20 stuks
bekend, uiterst zeldzaam !! cert. NVPH
32ap, 2ct olijfgroen Cijfer (nieuwe druk) tanding 12½, variëteit 'Bosche tanding',
gebruikt met grootrondstempel 's Hertogenbosch 15 oct 98, slechts 20 stuks
bekend, uiterst zeldzaam !! cert. NVPH
30b/33a, ½ct t/m 2½ct Cijfer nieuwe druk, postfris, pracht ex.
30b/33a en 33b, ½ct t/m 2½ct Cijfer nieuwe druk, 2½ct in violet en donkerviolet,
postfris, pracht ex.
34, 3ct oranje, postfris, luxe ex.
34/35, 3ct oranje en 5ct blauw, postfris, pracht ex.
34/43, 3ct t/m 50ct opdruk SPECIMEN, ongebruikt, pracht ex.
34/43, 3ct t/m 50ct opdruk SPECIMEN, ongebruikt, diverse ex. miniem bruin
puntje overigens pracht ex.
35b, 5ct helderblauw, postfris, luxe ex.
36c, licht roodbruin, postfris, pracht ex.
36, 7½ct bruin, postfris, luxe ex.
37, 10ct roze, postfris, luxe ex.
37, 10ct roze, postfris, luxe ex.
37, 10ct roze, postfris met ondervelrand, pracht ex.
38a, 12½ct dofgroenachtig grijs, postfris, luxe ex., cert. Dr. Louis (postfrisprijs
225,=)
38a, 12½ct dofgroenachtig grijs, postfris, pracht ex. (postfrisprijs 225,=)
38, 12½ct grijs, postfris, pracht ex.
39, 15ct geelbruin, postfris, luxe ex., cert. Dr. Louis
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39, 15ct geelbruin, postfris, luxe ex.
40, 20ct groen, postfris, pracht ex., cert. Dr. Louis
40, 20ct groen, postfris, pracht ex.
41, 22½ct zwartgroen, postfris, luxe ex., cert. Dr. Louis
41, 22½ct zwartgroen, postfris, luxe ex.
42, 25ct lila, postfris, luxe ex., cert. Moeijes
42, 25ct lila, postfris, luxe ex., cert. Muis
42, 25ct lila, postfris, pracht ex., cert. Dr. Louis en Moeijes
43b, 50ct geelbruin, postfris, goed gecentreerd, luxe ex., zeer schaars zegel !!
cert. Dr. Louis en Muis
43b, 50ct geelbruin, postfris, luxe ex., zeer schaars zegel !! cert. Muis
44, 1gld grijsviolet, postfris, perfekt gecentreerd, SUPERBE ex. als zo van de
post, zeer zeldzaam in deze kwaliteit !! cert. Muis
44, 1gld grijsviolet, postfris, pracht ex., zeer schaars zegel !! cert. Moeijes
45/47, 50ct t/m 2½gld, ongebruikt, bijna pracht ex.
45B, 50ct donkergroen en bruin Lt. 11½x11, postfris, pracht ex., cert. Muis
45B, 50ct donkergroen en bruin Lt. 11½x11, postfris, pracht ex., cert. Dr. Louis
46B, 1gld bruin en olijfgroen Lt. 11½x11, postfris, luxe ex., cert. Moeijes
46C, 1gld bruin en olijfgroen Lt. 11, postfris, goed gecentreerd pracht ex.,
schaarse tanding !! cert. Dr. Louis en Moeijes
47A, 2½gld wijnrood en lichtblauw Lt. 11½, gebruikt, pracht ex.
47B, 2½gld licht anilinerood en blauw Lt. 11½x11, postfris, pracht ex., cert.
NVPH
47B, 2½gld licht anilinerood en blauw Lt. 11½x11, postfris, pracht ex., cert. Dr.
Louis en Moeijes
47B, 2½gld licht anilinerood en blauw, ongebruikt, pracht ex.
48, 5gld bronsgroen en roodbruin, postfris, pracht ex., cert. Dr. Louis en Moeijes
48, 5gld bronsgroen en roodbruin, postfris met bovenvelrandje, zeer lichte
originele oxidatiepuntjes in papier hetgeen vaak voorkomt bij dit zegel overigens
luxe ex., cert. Muis
48, 5gld bronsgroen en roodbruin, ongebruikt, pracht ex., cert. Muis
48, 5gld bronsgroen en roodbruin, licht gebruikt, mooie kleur en perfekt getand,
luxe ex.
48, 5gld bronsgroen en roodbruin, gebruikt, pracht ex.
48, 5gld bronsgroen en roodbruin, gebruikt, pracht ex.
48, 5gld bronsgroen en roodbruin, gebruikt, bijna pracht ex., cert. Raybaudi
49, 1gld blauwgroen 'Kroningsgulden', postfris met hoekvelrand, luxe ex., cert.
Dr. Louis en Moeijes
49, 1gld blauwgroen 'Kroningsgulden', postfris, goed gecentreerd, luxe ex., cert.
Moeijes
49, 1gld blauwgroen 'Kroningsgulden', postfris, pracht ex., cert. Muis
50/55, ½ct t/m 2½ct Cijfer, postfris, pracht ex.
50/55, ½ct t/m 2½ct Cijfer, postfris, pracht ex.
50/55, ½ct t/m 2½ct Cijfer, postfris, pracht ex.
50/76, ½ct Cijfer t/m 60ct Koningin Wilhelmina met bontkraag, postfris doch nr.
68,71 en 75 ongebruikt, nr. 74 met certificaat, merendeels pracht ex.
56/76, 3ct t/m 60ct Koningin Wilhelmina met bontkraag, postfris, pracht ex.,
schaarse serie !! met 6x cert. Moeijes
56/76, 3ct t/m 60ct Koningin Wilhelmina met bontkraag, postfris, pracht ex.,
schaarse serie !! cert. Dr. Louis
56/57, 59/63, 65 en 67, diverse waardes Koningin Wilhelmina met bontkraag,
postfris, pracht ex.
56, 3ct oranje Koningin Wilhelmina met bontkraag, variëteit rechterzijde met
zgn. 'diamanttanding', postfris, pracht ex., zeldzaam !!
64, 15ct bruin Koningin Wilhelmina met bontkraag, postfris, pracht ex.
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64, 15ct bruin Koningin Wilhelmina met bontkraag, postfris, pracht ex.
65A/76A en 65B/76B, beide tandingen compleet, ongebruikt, pracht ex.
65C, 15ct blauw en karmijn Lt. 11x11½, postfris, pracht ex., zeer zeldzame
tanding !! cert. NVPH (postfrisprijs ca. 4.600,=)
66, 17½ct violet Koningin Wilhelmina met bontkraag, postfris, pracht ex.
66, 17½ct violet Koningin Wilhelmina met bontkraag, postfris, pracht ex.
68, 20ct groen Koningin Wilhelmina met bontkraag, postfris, luxe ex., schaars
zegel !! cert. Muis
68, 20ct groen, postfris, één roesttand overigens luxe ex.
69v, 20ct geelgroen en grijs, variëteit 'bovenzijde ongeperforeerd', zegel postfris
plakker op velrand, luxe zeer fris ex., zeldzaam !! cert. Muis (postfrisprijs ca.
3.000,=)
75, 50ct grijs en violet Koningin Wilhelmina met bontkraag, postfris, luxe ex.
76, 60ct olijf en groen, postfris, pracht ex.
61b/c, 7½ct bruin keerdrukparen met en zonder tussenstrook, postfris met
zijvelranden, luxe ex., cert. Moeijes
61b/c, 7½ct bruin keerdrukparen met en zonder tussenstrook, postfris, pracht
ex., cert. Moeijes
77B, 1gld blauwgroen, postfris, schaars, pracht ex.
77C, 1gld blauwgroen Lt. 11x11½, postfris, pracht ex.
77C/79C, 1gld t/m 5gld Lt. 11x11½, ongebruikt, pracht ex.
77D, 1gld blauwgroen Lt. 11½, postfris, pracht ex., cert. Dr. Louis
77D/79D, 1gld t/m 5gld Lt. 11½, ongebruikt, bijna pracht ex.
77Cv, 1gld blauwgroen, variëteit 'onderzijde ongeperforeerd', ongebruikt, bijna
pracht ex., schaars !! cert. Muis
78C, 2½gld grijsviolet, postfris met hoekvelrand, luxe ex., cert. Muis
78C, 2½gld grijsviolet, postfris met hoekvelrand, luxe ex., cert. Muis
78C, 2½gld grijsviolet, postfris met linker zijvelrand, pracht ex., cert. Muis
79A, 5gld wijnrood Lt. 11, postfris, luxe ex., cert. Muis
79B, 5gld wijnrood Lt. 11½x11, ongebruikt, pracht ex.
79B, 5gld wijnrood Lt. 11½x11, ongebruikt, pracht ex.
79C, 5gld wijnrood Lt. 11x11½, postfris met rechter zijvelrand, pracht ex., cert.
Muis
79D, 5gld wijnrood Lt. 11½, postfris, pracht ex., cert. Muis
80, 10gld oranje, postfris met ondervelrand, luxe ex., cert. Muis
80, 10gld oranje, postfris, goed gecentreerd pracht ex., cert. Moeijes en Muis
80, 10gld oranje, postfris, goed gecentreerd pracht ex., cert. Muis
80, 10gld oranje, gebruikt, pracht ex.
80, 10gld oranje, gebruikt, pracht ex.
80, 10gld oranje, gebruikt, pracht ex.
80, 10gld oranje, gebruikt, één korte tand overigens luxe ex., met volledige
originele gom afgestempeld
81, 10ct grijs (wijde arcering), postfris met hoekvelrand waarop een
velrandteken, luxe ex.
81, 10ct grijs (wijde arcering), postfris, pracht ex.
81, 10ct grijs (wijde arcering), postfris, pracht ex.
81, 87/89, 10ct wijde arcering en de Ruyter-zegels, postfris, pracht ex.
82/83, 106 en 110/113, diverse uitgeven, postfris, pracht ex.
83, 10ct grijs met zgn. naaimachine tanding (alleen uitgegeven in postkantoor
Blokzijl), in postfris blok van vier met linkerzijvelrand, pracht ex., zeldzaam !!
cert. en keur Dr. Louis
84/86, 1ct t/m 5ct Tuberculose-zegels, postfris, luxe serie, cert. Muis
84/86, 1ct t/m 5ct Tuberculose-zegels, postfris, pracht ex., cert. Dr. Louis en
Moeijes
84/86, 1ct t/m 5ct Tuberculose-zegels, postfris, pracht ex., cert. Moeijes
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87/89, ½ct t/m 2½ct de Ruyter-zegels, postfris, pracht ex.
87/89, ½ct t/m 2½ct de Ruyter-zegels, postfris, pracht ex.
90/97, 2½ct t/m 50ct, postfris, pracht ex.
90/97, 2½ct t/m 50ct, postfris, pracht ex.
90/98, 2½ct t/m 1gld, postfris, pracht ex.
90/101, 2½ct t/m 10gld, postfris, prachtige serie, cert. Moeijes en Muis
90/101, 2½ct t/m 10gld, ongebruikt met plakkerrest, bijna pracht ex.
93 (20x), 10ct grijszwart, 20 stuks in postfrisse blokken van vier met
ondervelrand waarop plaatnummers 1 t/m 5 compleet, pracht ex.
95/96 (3x), 20ct bruin en 25ct lichtblauw, postfris, merendeels pracht ex., in
blokvorm met ondervelrand waaronder met plaatnummer
98, 1gld wijnrood, postfris, pracht ex.
98, 1gld wijnrood, postfris, pracht ex.
99, 2½gld donkerviolet, postfris, pracht ex., cert. Dr. Louis
99, 2½gld donkerviolet, postfris, pracht ex.
99, 2½gld donkerviolet, postfris, pracht ex.
100, 5gld goudgeel op roomkleur, postfris, pracht ex., cert. Dr. Louis en
Koopman
100, 5gld goudgeel op roomkleur, postfris, pracht ex., cert. Muis
100, 5gld goudgeel op roomkleur, postfris, pracht ex., cert. Moeijes
100, 5gld goudgeel op roomkleur, postfris, pracht ex.
100, 5gld goudgeel op roomkleur, ongebruikt met miniem plakkertje, pracht ex.
100, 5gld goudgeel op roomkleur, ongebruikt, pracht ex.
101, 10gld roodoranje op geel, postfris, perfekt gecentreerd luxe ex., cert.
Moeijes
101, 10gld roodoranje op geel, postfris, pracht ex., cert. Dr. Louis en Muis
101, 10gld roodoranje op geel, ongebruikt met 1e plakker, pracht ex., cert. Muis
101, 10gld roodoranje op geel, ongebruikt, pracht ex.
101, 10gld oranje, ongebruikt met gom doch gom niet origineel, perfekt
gecentreerd luxe ex.
101, 10gld roodoranje op geel, licht gebruikt, goed gecentreerd luxe ex.
101, 10gld roodoranje op geel, gebruikt, pracht ex.
101, 10gld roodoranje op geel, gebruikt, aan vertikale zijden tanding verbeterd
overigens pracht ex.
90Av, 2½ct donkergroen op groen, variëteit 'bovenzijde ongeperforeerd',
postfris, pracht ex., schaars !! cert. Muis
102/103, Hulpuitgifte 1919, postfris, pracht ex., cert. Dr. Louis
102/103, Hulpuitgifte 1919, postfris, pracht ex.
104/105, 2,50 op 10gld oranje (80 en 101), postfris met hoekvelranden, pracht
ex., cert. Moeijes
104/105, 2,50 op 10gld oranje (80 en 101), postfris, pracht ex., cert. Dr. Louis
en Moeijes
104/105, 2,50 op 10gld oranje (80 en 101), postfris, pracht ex., cert. Muis
104/105, 2,50 op 10gld oranje (80 en 101), ongebruikt, nr. 105 vrijwel postfris,
pracht ex.
104/105, 2,50 op 10gld oranje (80 en 101), ongebruikt, pracht ex.
104/105, 2,50 op 10gld oranje (80 en 101), gebruikt, pracht ex.
104, 2,50 op 10gld oranje (80), gebruikt (met volledige originele gom), luxe ex.
104 (6x), 2,50 op 10gld oranje (80), in gebruikt (met volledige originele gom)
blok van zes stuks, luxe ex.
105, 2,50 op 10gld oranje (101), postfris, pracht ex., cert. Muis
107/109, 5ct t/m 20ct Cijfer, postfris, pracht ex., cert. Moeijes
107/109 en 108a, 5ct t/m 20ct en 12½ct type II met platte R, postfris, pracht ex.,
107/109, 5ct t/m 20ct Cijfer, in luxe postfrisse blokken van vier waarin o.a. 2x nr.
108a
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114/120, Opruimingsuitgifte 1923, postfris, pracht ex.
114/120, Opruimingsuitgifte 1923, postfris, pracht ex.
114/120, Opruimingsuitgifte 1923, postfris, pracht ex.
119B, 10ct op 17½ct blauw Lt. 11½, gebruikt, pracht ex., zeer schaarse tanding
!! cert NVPH (2x)
121/131, 2ct t/m 5gld, postfris, pracht ex., cert. Muis
121/131, 2ct t/m 5gld, postfris, pracht ex., cert. Dr. Louis
121/131, 2ct t/m 5gld, postfris, pracht ex., cert. Muis
121/131, 2ct t/m 5gld, ongebruikt, nr. 130 miniem plakkerdun overigens luxe ex.
121I, 2ct donkergroen Lt. 12x11½, gebruikt, pracht ex.
121I, 2ct donkergroen Lt. 12x11½, gebruikt, pracht ex.
122 (19x) en 129 (9x), 5ct groen en 1gld rood, postfris in veldelen, 1 ex. 129
miniem vlekje overigens pracht ex.
122G (14x), 5ct groen Lt. 11½x12, in postfris veldeel van 14 stuks met
hoekvelrand, onderste rij van 7 zegels met zgn. 'blinde tand' diagonaal
verlopend, pracht ex., zeer leuk en interessant geheel !!
127 (5x), 35ct bruingeel, met plaatnummer 1/5 compleet, ongebruikt, pracht ex.
128 (5x), 50ct zwart, met plaatnummer 1/5 compleet, ongebruikt, pracht ex.
129, 1gld steenrood, postfris, pracht ex.
129/131, 1gld t/m 5gld, gebruikt, pracht ex.
130, 2½gld zwartbruin, ongebruikt met ondervelrand waarop plaatnummer 1,
pracht ex.
130, 2½gld zwartbruin, ongebruikt, pracht ex.
130/131, 2½gld zwartbruin en 5gld donkerblauw, ongebruikt, pracht ex.
130, 2½gld zwartbruin, gebruikt, pracht ex.
130/131, 2½gld zwartbruin en 5gld donkerblauw, gebruikt, pracht ex.
131, 5gld donkerblauw, postfris, pracht ex.
131, 5gld donkerblauw, ongebruikt, pracht ex.
131, 5gld donkerblauw, ongebruikt, pracht ex.
131 (2x), 5gld donkerblauw, in gebruikt horizontaal paar, pracht ex.
122Gv, 5ct groen, variëteit 'bovenzijde ongeperforeerd', ongebruikt, pracht ex.,
schaars !! cert. Muis
124Gv, 10ct oranjerood, variëteit 'bovenzijde ongeperforeerd', ongebruikt met
plakker op velrand, zegel postfris, pracht ex., cert. Muis
124Gv, 10ct oranjerood, variëteit 'bovenzijde ongeperforeerd', zegel postfris
plakker op velrand, luxe ex., schaars !! cert. Muis
124Bv, 10ct oranjerood, variëteit ónderzijde ongeperforeerd', ongebruikt, pracht
ex., cert. Muis
127Bv, 35ct bruingeel, variëteit 'onderzijde ongeperforeerd', ongebruikt, bijna
pracht ex., met plaatnummer 5, zeldzaam !!
124Bva, 10ct oranjerood, variëteit 'rechterzijde ongeperforeerd', ongebruikt,
miniem bruin stipje in velrand overigens pracht ex., cert. NVPH
126Bv, 25ct lichtgeel, variëteit 'linkerzijde ongeperforeerd', ongebruikt, miniem
gomloos puntje overigens pracht ex., zeer zeldzaam !! cert. Muis
122Cva, 5ct groen, variëteit 'vertikaal paar tussen de zegels ongeperforeerd',
ongebruikt, bijna pracht ex., uiterst zeldzaam !! cert. Muis
124Fv, 10ct oranjerood, variëteit 'vertikaal paar tussen de zegels
ongeperforeerd', ongebruikt, pracht ex., cert. Muis
124Gva, 10ct oranjerood, variëteit 'vertikaal paar tussen de zegels
ongeperforeerd', ongebruikt, pracht ex., cert. Muis
124Hva, 10ct oranjerood, variëteit 'vertikaal paar tussen de zegels
ongeperforeerd', ongebruikt, pracht ex., cert. Muis
132/133, Opruimingsuitgifte 1923, postfris, pracht ex.
132/133, Opruimingsuitgifte 1923, postfris, pracht ex.
132/133, Opruimingsuitgifte 1923, postfris, pracht ex.
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132/133, Opruimingsuitgifte 1923, postfris, pracht ex.
133, 1gld op 17½ct ultramarijn en bruin, in ongebruikt blok van vier waarin 3 ex.
postfris, pracht ex.
133A/133B, 1gld op 17½ct ultramarijn en bruin, beide tandingen, ongebruikt,
pracht ex.
133, 1gld op 17½ct ultramarijn en bruin, variëteit 'sterk verschoven opdruk',
ongebruikt, pracht ex., cert. NVPH
134/135, Tooropzegels 1923, postfris, pracht ex.
134/135, Tooropzegels 1923, postfris, pracht ex.
134/135, Tooropzegels 1923, postfris, pracht ex.
134/135 (2x), Tooropzegels 1923, 2 series postfris, pracht ex.
136/138, 10ct t/m 35ct Tentoonstellingszegels 1924, postfris, pracht ex.
136/138, 10ct t/m 35ct Tentoonstellingszegels 1924, postfris, pracht ex.
136/138, 10ct t/m 35ct Tentoonstellingszegels 1924, postfris, pracht ex.
136/138, 10ct t/m 35ct Tentoonstellingszegels 1924, postfris, pracht ex.
136/138, 10ct t/m 35ct Tentoonstellingszegels 1924, postfris, pracht ex.
139/143, Reddingswezen en Kinderzegels 1924, postfris, pracht ex.
144/148, 1ct t/m 4ct Vliegende duif zonder watermerk, postfris, pracht ex.
144/162, 1ct t/m 60ct Vliegende duif en type Veth zonder watermerk, postfris,
pracht ex., cert. Dr. Louis en Moeijes
149/162, 5ct t/m 60ct type Veth zonder watermerk, postfris, pracht ex., cert.
Moeijes
149/162, 5ct t/m 60ct type Veth zonder watermerk, postfris, pracht ex., cert.
Moeijes
157, 25ct type Veth zonder watermerk, druktoevalligheid 'kleurveeg door hoofd',
postfris, pracht ex.
163/165, 1gld t/m 5gld type Veth, postfris, pracht ex., cert. Dr. Louis en Moeijes
163/165, 1gld t/m 5gld type Veth, postfris, pracht ex., cert. Muis
163B/165B, 1gld t/m 5gld type Veth Lt. 12½, postfris, pracht ex., cert. Moeijes
166/168, 199/202 en 208/211, Kinderzegels 1925, 1926 en 1927, postfris,
pracht ex.
169/198, ½ct t/m 60ct Vliegende duif en type Veth met watermerk, postfris,
pracht ex., cert. Muis
172, 1½ct grijs, 'spionagezegel' (zie tekst NVPH catalogus), postfris, pracht ex.,
met keur en cert. Dr. Louis
172, 1½ct grijs, 'spionagezegel' (zie tekst NVPH catalogus), postfris, enkele
bruine puntjes overigens pracht ex.
177/198, 5ct t/m 60ct type Veth met watermerk, postfris, pracht ex., cert. Dr.
Louis en Moeijes
177/198, 5ct t/m 60ct type Veth met watermerk, postfris, pracht ex., cert.
Moeijes
195, 35ct type Veth met watermerk, postfris, pracht ex.
199/202 en 208/211, Kinderzegels 1926 en 1927, postfris, pracht ex.
199/202 (2x) en 208/211 (2x), Kinderzegels 1926 en 1927, beide 2 series
postfris, pracht ex.
199/202 (3x), Kinderzegels 1926, 3 series postfris, pracht ex.
203/207, Rode Kruis-zegels 1927, postfris, pracht ex.
203/207, Rode Kruis-zegels 1927, postfris, pracht ex.
203/211, Rode Kruis-zegels en Kinderzegels 1927, postfris, pracht ex.
203/207 (3x), Rode Kruis-zegels 1927, 3 series postfris, pracht ex.
212/219, Olympiadezegels 1928, postfris, pracht ex.
212/219, Olympiadezegels 1928, postfris, pracht ex.
212/219, Olympiadezegels 1928, postfris, pracht ex.
212/219, Olympiadezegels 1928, postfris, pracht ex.
212/219, Olympiadezegels 1928, postfris, pracht ex.
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217v, 10+2ct karmijnrood Olympiadezegel 1928, variëteit 'rechterzijde
ongeperforeerd', ongebruikt, pracht ex.
220/224, Kinderzegels 1928 en Hulpzegel 1929, postfris, pracht ex.
220/228, Kinderzegels 1928/1929 en Hulpzegel 1929, postfris, pracht ex.
220/223 en 225/228, Kinderzegels 1928 en 1929, postfris, pracht ex.
220/223 (2x), Kinderzegels 1928, 2 series postfris, pracht ex.
225/228, Kinderzegels 1929, postfris, pracht ex.
229/235, Rembrandt-zegels en Kinderzegels 1930, postfris, pracht ex.
229/235, Rembrandt-zegels en Kinderzegels 1930, postfris, pracht ex.
229/235, Rembrandt-zegels en Kinderzegels 1930, postfris, pracht ex.
229/235, Rembrandt-zegels en Kinderzegels 1930, postfris, pracht ex.
236/237, 70ct en 80ct Fotomontage, postfris, pracht ex., cert. Dr. Louis en
Moeijes
236/237, 70ct en 80ct Fotomontage, postfris, pracht ex., cert. Moeijes
236/237, 70ct en 80ct Fotomontage, postfris, pracht ex.
238/239, Goudse glazen 1931, postfris met zijvelranden, pracht ex.
238/239, Goudse glazen 1931, postfris, pracht ex.
238/239, Goudse glazen 1931, postfris, pracht ex.
240/243, Kinderzegels 1931, postfris, pracht ex.
240/243, Kinderzegels 1931, postfris, pracht ex.
240/243, Kinderzegels 1931, postfris, pracht ex.
240/243 en 248/251, Kinderzegels 1931 en 1932, postfris, pracht ex.
244/247, A.N.V.V.-zegels 1932, postfris, pracht ex., cert. Dr. Louis
244/247, A.N.V.V.-zegels 1932, postfris, pracht ex.
244/247, A.N.V.V.-zegels 1932, postfris, pracht ex.
244/247, A.N.V.V.-zegels 1932, postfris, pracht ex.
244/247, A.N.V.V.-zegels 1932, postfris, pracht ex.
244 en 245 in paar, 2½ ct en 6ct A.N.V.V.-zegels 1932, variëteit 'met zeer sterk
verschoven waarde-aanduiding en Nederland, gebruikt, pracht ex., zeer leuk !!
248/251, Kinderzegels 1932, postfris, pracht ex.
248/255, Kinderzegels 1932 en Herdenkingszegels 1933, postfris, pracht ex.
252/256, Herdenkingszegels en Vredeszegel 1933, postfris, pracht ex.
252/255 (3x), Herdinkingszegels 1933, 3 series postfris, pracht ex.
257/260, Zeemanszegels 1933, postfris, pracht ex., cert. Dr. Louis
257/260, Zeemanszegels 1933, postfris, pracht ex.
257/260, Zeemanszegels 1933, postfris, pracht ex.
257/260, Zeemanszegels 1933, postfris, pracht ex.
261/264, Kinderzegels 1933, postfris, pracht ex.
261/264, Kinderzegels 1933, postfris, pracht ex.
261/264, Kinderzegels 1933, postfris, pracht ex.
265/269, Crisiszegels, Herdenkingszegels en Emma-zegel 1934, postfris, pracht
ex.
265/266 en 269, Crisiszegels en Emma-zegel 1934, postfris, pracht ex.
265/266 en 269, Crisiszegels en Emma-zegel 1934, postfris, pracht ex.
267/268, Herdenkingszegels 1934, postfris, pracht ex.
267/268 (2x) en 269, Herdenkingszegels en Emma-zegel 1934, postfris, pracht
ex.
269, Emma-zegel 1934, in postfris blok van vier, pracht ex.
270/273, Kinderzegels 1934, postfris met zijvelranden, pracht ex.
270/273, Kinderzegels 1934, postfris, pracht ex.
270/273, Kinderzegels 1934, postfris, pracht ex.
270/273, Kinderzegels 1934, postfris, pracht ex.
274/277, Zomerzegels 1935, postfris, pracht ex.
274/282, Jaargang 1935 compleet, postfris, pracht ex.
278/282, Luchtvaartfondszegel en Kinderzegels 1935, postfris, pracht ex.
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278/286, Luchtvaartfondszegel 1935, Kinderzegels 1935, Zomerzegels 1936,
postfris, pracht ex.
279/282, Kinderzegels 1935, postfris, pracht ex.
283/286, Zomerzegels 1936, postfris, pracht ex.
283/292, Jaargang 1936 compleet, postfris, pracht ex.
287/299, diverse uitgaven 1936-1937, postfris, pracht ex.
287/288 (4x), Universiteit Utrecht 1936, 4 series postfris, pracht ex.
289/299 (2x), Kinderzegels 1936, Jamboree- en Zomerzegels 1937, allen 2
series postfris, pracht ex.
293/304, Jaargang 1937 compleet, postfris, pracht ex., w.o. met plaatnummers
300/317, diverse uitgaven, postfris, pracht ex.
300/304, Kinderzegels 1937, in postfrisse blokken van vier, pracht ex., w.o. met
plaatnummers
300/304 (4x), Kinderzegels 1937, 4 series postfris, pracht ex.
305/317, Jaargang 1938 compleet, postfris, pracht ex.
305/309 (2x), Zomerzegels 1938, 2 series postfris, pracht ex.
305/309, Zomerzegels 1938, in ongebruikte blokken van vier w.o. postfris,
pracht ex.
310/312 (6x), Jubileumzegels 1938, in postfrisse blokken van zes, pracht ex.
318/331, Jaargang 1939 compleet, postfris, pracht ex.
318/322 (2x), Zomerzegels 1939, 2 series postfris, pracht ex.
323/324, 325/326 (2x) en 327/331, diverse uitgaven, postfris, pracht ex.
323/326 (8x), Willibrordus en Spoorwegjubileumzegels 1939, 8 series in
postfrisse blokken van vier, pracht ex.
325/326 (5x), Spoorwegjubileumzegels 1939, 5 series postfris, pracht ex.
327/331 (2x), Kinderzegels 1939, in postfrisse horizontale paren, pracht ex.
332/349, 5ct t/m 10gld type Konijnenburg, postfris, pracht ex.
346/349, 1gld t/m 10gld type Konijnenburg, postfris, pracht ex., cert. Moeijes
346/349, 1gld t/m 10gld type Konijnenburg, postfris, pracht ex.
346/349, 1gld t/m 10gld type Konijnenburg, postfris, pracht ex.
346/349, 1gld t/m 10gld type Konijnenburg, ongebruikt vrijwel postfris, pracht ex.
356/373 en 474/489, Guilloche en type Hartz, postfris, enkele lage goedkope
waardes miniem roestpuntje overigens pracht ex.
356-373, Guilloche, lot met diverse losse waarden in aantallen, postfris, pracht
ex.
356a (15x), 7½+2½ct Guilloche gecombineerde druk, in postfrisse strip van 15
stuks met boven en ondervelrand tesamen 7x356e en 1 strip extra vormend,
pracht ex., zeer leuk en interessant geheel !!
402B/403B, blokken Legioenzegels 1942, postfris, pracht ex.
402B/403B, blokken Legioenzegels 1942, postfris, pracht ex.
402B/403B, blokken Legioenzegels 1942, postfris, pracht ex.
402B/403B, blokken Legioenzegels 1942, postfris, pracht ex.
402B/403B, blokken Legioenzegels, gebruikt met 1e dagstempel 1-11-1942,
pracht ex.
474/489, 5ct t/m 60ct type Hartz, postfris, pracht ex.
474-489, type Hartz, lot met diverse losse waarden in aantallen, postfris, pracht
ex.
490/494 (63x), Zomerzegels 1947, 63 series postfris in veldelen, pracht ex.
500/503 (62x), Zomerzegels 1948, 62 series postfris in veldelen, pracht ex.
513/517 (54x), Zomerzegels 1949, 54 series postfris in veldelen, pracht ex.
518/533, 5ct t/m 75ct Juliana En Face, postfris, pracht ex.
518/533, 5ct t/m 75ct Juliana En Face, postfris, pracht ex.
518-533, Juliana En Face, lot met diverse losse waarden in aantallen, postfris,
pracht ex.
518/537, 5ct t/m 10gld Juliana En Face, postfris, pracht ex., cert. Moeijes
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518/537, 5ct t/m 10gld Juliana En Face, postfris, pracht ex.
518/533 (5x), 5ct t/m 75ct Juliana En Face, 5 series ongebruikt, pracht ex.
534/537, 1gld t/m 10gld Juliana En Face, postfris, pracht ex., cert. Moeijes
534/537, 1gld t/m 10gld Juliana En Face, postfris, pracht ex., cert. Dr. Louis
534/537, 1gld t/m 10gld Juliana En Face, postfris, pracht ex.
538/541 (30x), Toeslagzegels 1949, 30 series postfris in veldelen, pracht ex.
550/555 (22x), Zomerzegels 1950, 22 series postfris in veldelen, pracht ex.
556/560 (26x), Kerken in oorlogstijd, 26 series postfris in veldelen, pracht ex.
567 (50x), 20+7ct lichtblauw Kinderzegels 1950, 50 stuks postfris in veldelen,
pracht ex.
578/581 (31x), Van Riebeeck-zegels 1952, 31 series postfris in veldelen, pracht
ex.
583/587 (30x), Zomerzegels 1952, 30 series postfris in veldelen, pracht ex.
592/595, Tentoonstellingszegels 1952 ITEP, in postfrisse blokken van vier met
hoekvelrand, pracht ex.
592/595 (25x), Tentoonstellingszegels 1952 ITEP, in postfrisse complete
velletjes van 25 stuks, pracht ex.
602/606 (30x), Zomerzegels 1953, 30 series postfris in veldelen, pracht ex.
641/645 (29x), Zomerzegels 1954, 29 series postfris in veldelen, pracht ex.
647/648 (40x), 660 (100x), 693/694 (45x) en 766/770 (35x), diverse uitgaven, in
postfrisse veldelen, pracht ex.
653 (70x), 25+8ct blauw Kinderzegel 1954, 70 stuks postfris in veldelen, pracht
ex.
655/659 (32x), Zomerzegels 1955, 32 series postfris in veldelen, pracht ex.
661/665 (31x), Kankerbestrijding 1955, 31 series postfris in veldelen, pracht ex.
670 (50x), 25+8ct paars Kinderzegels 1955, 50 stuks postfris in veldelen, pracht
ex.
671/675 (25x), Zomerzegels 1956, 25 series postfris in veldelen, nr. 672 (24x),
pracht ex.
676/680 (29x), Olympiade-zegels 1956, 29 series postfris in veldelen, pracht ex.
681/682 (4x), Europazegels 1956, 4 series postfris, goed gecentreerd, pracht
ex.
683/687 (75x), Kinderzegels 1956, 75 series postfris in veldelen, pracht ex.
688/692 (30x), Zomerzegels 1957, 30 series postfris in veldelen, 690 en 692
(35x), pracht ex.
701 (50x), 30ct blauwgroen en blauw Europa 1957, 50 stuks postfris in half vel,
pracht ex.
706 (50x), 30+9ct blauw Kinderzegels 1957, 50 stuks postfris in veldelen, pracht
ex.
707/711 (30x), Zomerzegels 1958, 30 series postfris in veldelen, pracht ex.
713/714 (48x) en 745/746 (25x), Europazegels 1958 en 1960, in postfrisse
veldelen, pracht ex.
722/726 (31x), Zomerzegels 1959, 31 series postfris in veldelen, pracht ex.
738/742 (29x), Zomerzegels 1960, 29 series postfris in veldelen, merendeels
pracht ex.
751 (60x), 30+9ct meerkleurig Kinderzegels 1960, 60 stuks postfris in veldelen,
pracht ex.
774/776 (25x), Frankeerzegels 1962, 25 series postfris in veldelen, pracht ex.
Juliana Regina 1970, diverse variëteiten en papierlassen, in postfrisse blokjes
e.d., leuk voor de specialist !!
952, 1gld groen Juliana Regina, in vertikaal paar met tussenstrook waarop een
randnummer is gedrukt, postfris, pracht ex., leuk geheel !!
952, 1gld groen Juliana Regina, in volledige strip van 20 stuks met tussenstrook
tesamen 10 brugparen vormend met velrandteken en plaatnummer, postfris,
pracht ex., zeer leuk geheel !!
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1052 (100x), 25ct 'Koeien', in compleet vel van 100 stuks postfris, pracht ex.
1052 (100x), 25ct 'Koeien', in compleet vel van 100 stuks postfris, pracht ex.
1052 (200x), 25ct 'Koeien', 200 stuks in 100 paartjes postfris, pracht ex.
1111, 40ct type Crouwel, in postfris veldeel van 20 stuks met ondervelrand
waarvan de onderste 10 zegels met kleurvegen, dit is een gedeelte van de
afgekeurde plaat II, pracht ex., zeer leuk geheel !!
1166f, 45ct Eduard Verkade, foutdruk 'zonder Nederland', gebruikt, klein
hoekvouwtje overigens pracht ex., cert. Muis
1195f, 50+20ct Zomerzegels 1980, foutdruk 'zonder Nederland en waardeinschrift', postfris, pracht ex.
1213, 80+30ct Kinderzegel 1980, variëteit 'met sterk verschoven perforatie'
waardoor de perforatie nu door Nederland heen loopt, in postfris vertikaal paar,
pracht ex.
1213, 80+30ct Kinderzegel 1980, variëteit 'sterk verschoven zegelbeeld en
zonder rood, beige, oranje en paarse kleur', in postfris horizontaal paar, pracht
ex.
1215, 65ct Inhuldiging, variëteit 'volledig ongeperforeerd', postfris, pracht ex.
1236, Blok Kinderzegels 1981, variëteit '2 blokken aan elkaar welke niet zijn
doorgesneden c.q. verkeerd zijn afgesneden', postfris, klein scheurtje in
zijvelrand overigens pracht ex., zeer interessant en waarschijnlijk uniek geheel !!
1282, 60+25ct Zomerzegel 1983, variëteit 'zonder lichtblauwe kleur' hierdoor de
waarde-inschrift niet gedrukt, postfris, pracht ex., niet in NVPH catalogus
genoteerd !!
1335b (11x), 1735c (30x) en 1992a/1993a (10x), diverse betere tandingen in
aantallen, postfris, pracht ex.
1489, 80ct oranjebruin Beatrix inversie, in postfris blok van vier met
hoekvelrand, zeer sterk misgeperforeerd waardoor het haar van de Koningin
door de tanding loopt, pracht ex., leuk geheel !!
1735c (50x), 80ct geboortezegel 1997, complete zgn. "mailer" vijftig voor de
baby, postfris, pracht ex., zeer schaars !!
1856/1875v, velletje Decemberzegels 1999, variëteit 'geheel ongetand', postfris,
pracht ex.
1856/1875v, velletje Decemberzegels 1999, variëteit 'geheel ongetand', postfris,
pracht ex.
1856/1875v (5x), velletje Decemberzegels 1999, variëteit 'geheel ongetand', 5
stuks postfris, pracht ex.
2306/2315v, Goede doelen velletje 2004, foutdruk 'ontbrekende tekst op zegel
5,9,15 en 19', postfris, pracht ex., tot op heden slechts 2 stuks bekend !!
1/18, 1ct t/m 60ct Tweezijdige roltanding zonder watermerk, postfris, pracht ex.,
cert. Moeijes
19/31, 2ct t/m 40ct Tweezijdige roltanding met watermerk, postfris, pracht ex.,
cert. Dr. Louis
19/31, 2ct t/m 40ct Tweezijdige roltanding met watermerk, postfris, nr. 19 en 20
miniem gomvouwtje (catw. 2,75) overigens pracht ex.
32, 7½ct violet 3-gaats roltanding met watermerk, postfris, pracht ex., cert.
Moeijes en Muis
32, 7½ct violet 3-gaats roltanding met watermerk, ongebruikt vrijwel postfris,
nauwelijks waarneembaar plakkerspoor, luxe ex., cert. Moeijes
32, 7½ct violet 3-gaats roltanding met watermerk, ongebruikt, goed gecentreerd,
pracht ex., cert. Muis
32, 7½ct violet 3-gaats roltanding met watermerk, ongebruikt, perfekt
gecentreerd, enkele minieme inktvlekjes op gomzijde overigens luxe ex., cert.
NVPH (zonder bemerking)
32, 7½ct violet 3-gaats roltanding met watermerk, licht gebruikt, goed
gecentreerd, luxe ex., cert. Muis
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33/56, ½ct t/m 60ct Vierzijdige roltanding met watermerk, postfris, pracht ex.,
cert. Dr. Louis
33/56, ½ct t/m 60ct Vierzijdige roltanding met watermerk, postfris, pracht ex.
33/56, ½ct t/m 60ct Vierzijdige roltanding met watermerk, in luxe blokken van
vier
46, 12½ct Vierzijdige roltanding met watermerk, in postfris blok van vier met
bovenvelrand waarin een velrandteken, pracht ex.
57/70, ½ct t/m 50ct Tweezijdige hoekroltanding met watermerk, postfris, pracht
ex., cert. Dr. Louis
57/70, ½ct t/m 50ct Tweezijdige hoekroltanding met watermerk, postfris, pracht
ex.
71/73, Kinderzegels 1925, postfris, pracht ex.
71/73, Kinderzegels 1925, postfris, pracht ex.
71/73, Kinderzegels 1925, postfris, pracht ex.
74/77, Kinderzegels 1926, postfris, pracht ex.
74/77, Kinderzegels 1926, postfris, pracht ex.
74/77, Kinderzegels 1926, postfris, pracht ex.
74/77, Kinderzegels 1926, postfris, pracht ex.
78/81, Kinderzegels 1927, postfris met ondervelranden, pracht ex.
78/81, Kinderzegels 1927, postfris, pracht ex.
78/81, Kinderzegels 1927, postfris, pracht ex.
82/85, Kinderzegels 1929, postfris, pracht ex.
82/85, Kinderzegels 1929, postfris, pracht ex.
86/89, Kinderzegels 1930, postfris, pracht ex.
86/89, Kinderzegels 1930, postfris, pracht ex.
90/93, Kinderzegels 1931, postfris, pracht ex.
90/93, Kinderzegels 1931, postfris, pracht ex.
90/93, Kinderzegels 1931, postfris, pracht ex.
90/93, Kinderzegels 1931, in postfrisse vertikale paren, pracht ex.
94/97, Kinderzegels 1932, postfris, pracht ex.
94/97, Kinderzegels 1932, postfris, pracht ex.
98/101, Kinderzegels 1933, postfris, pracht ex.
98/101, Kinderzegels 1933, postfris, pracht ex.
98/101, Kinderzegels 1933, postfris, pracht ex.
4, kaftkleur geel, 4x6 zegels 2ct bruin nr. 54, postfris, pracht ex., zeer zeldzaam
!!
10, kaftkleur blauw, 4x6 zegels 12½ct blauw nr. 63, postfris, bijna pracht ex.,
schaars !!
14, kaftkleur creme, 1x6 zegels nr. 54 en 61 en 2x6 zegels nr.62, postfris, zeer
fris boekje, nietje schoongemaakt overigens luxe ex., schaars !!
15, kaftkleur room, 4x6 zegels 20ct lichtblauw nr. 109, postfris, zeer fris boekje,
nietje schoongemaakt overigens luxe ex., zeer zeldzaam, het duurste
postzegelboekje van Nederland !!
22d-N, kaftkleur room met nietje, 4x6 zegels 1½ct grijs nr. 172B, postfris, zeer
fris, luxe ex.
22d-N, kaftkleur room met nietje, 4x6 zegels 1½ct grijs nr. 172B, postfris, zeer
fris, luxe ex.
22d-R en 50, 4x6 zegels nr. 172B en 4x6 zegels nr. 380, postfris, frisse boekjes
doch enkele minieme roestpuntjes overigens luxe ex..
38-N (2x), kaftkleur room met nietje, 4x6 zegels 172 en 379/381, 2 stuks
postfris, nietjes iets roestig overigens luxe ex.
38-N (2x), kaftkleur room met nietje, 4x6 zegels 172 en 379/381, 2 stuks
postfris, nietjes iets roestig overigens luxe ex.
53, kaftkleur room, 4x6 zegels 2ct blauw nr. 461, postfris, zeer fris, luxe ex.
53, kaftkleur room, 4x6 zegels 2ct blauw nr. 461, postfris, zeer fris, luxe ex.
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9b, 4x25ct Juliana Regina, postfris, pracht ex.
9b, 4x25ct Juliana Regina, postfris, pracht ex.
9b (3x), 4x25ct Juliana Regina, 3 stuks postfris, pracht ex.
9cf en 9f (2x), 4x25ct Juliana Regina, postfris, pracht ex.
9df (4x), 4x25ct Juliana Regina, 4 stuks postfris waarvan 1 ex. met telblok,
pracht ex.
combinatie 55ct Juliana Regina en 10ct Crouwel, variëteit 'in het midden
ongeperforeerd en aan zijkant geperforeerd', postfris, bijna pracht ex.
combinatie 2x55ct Juliana Regina, 5ct en 10ct Crouwel in blokvorm, variëteit 'in
het midden ongeperforeerd en aan zijkant geperforeerd', postfris, bijna pracht
ex.
combinatie 50ct en 10ct Crouwel in strip van 5 inhoud uit boekje 28, variëteit 'in
het midden ongeperforeerd aan zijkanten geperforeerd', postfris, pracht ex.
1/3, 10ct t/m 60ct Allegorische voorstelling, postfris, pracht ex., cert. Moeijes
1/3, 10ct t/m 60ct Allegorische voorstelling, postfris, pracht ex.
1/3, 10ct t/m 60ct Allegorische voorstelling, postfris, pracht ex.
1/16, alle luchtpostzegels compleet, postfris, pracht ex., 12/13 cert. Muis
6/8, Mercurius 1929, postfris, pracht ex.
6/9, Mercurius en fotomontage, postfris, pracht ex.
6/8 (6x), 1½gld t/m 7½gld Mercurius, in postfrisse blokken van zes met
hoekvelrand, pracht ex.
9, 36ct fotomontage, in postfris blok van vier, pracht ex.
12/13, 15gld en 25gld Zeemeeuw, postfris met hoekvelranden, luxe ex., cert.
Moeijes
12/13, 15gld en 25gld Zeemeeuw, postfris met linkerzijvelranden, pracht ex.
12/13, 15gld en 25gld Zeemeeuw, postfris, pracht ex.
12/13, 15gld en 25gld Zeemeeuw, postfris, pracht ex.
12/13, 15gld en 25gld Zeemeeuw, postfris, pracht ex.
12/13, 15gld en 25gld Zeemeeuw, postfris, nr. 12 uiterst miniem origineel
gomkreukje overigens pracht ex.
12/13, 15gld en 25gld Zeemeeuw, gebruikt, pracht ex.
12/13 (2x), 15gld en 25gld Zeemeeuw, 2 series gebruikt, pracht ex.
1AB, 5ct bruin op oranje Kt. 13¼ kl.g. type B, postfris, perfekt gecentreerd luxe
ex., cert. Muis
1AB, 5ct bruin op oranje Kt. 13¼ kl.g. type B, postfris, pracht ex., cert. Muis
1/2, 5ct bruin en 10ct karmijn opdruk SPECIMEN, ongebruikt, bijna pracht ex.,
zeer schaars, zelden aangeboden !!
2A, 10ct karmijn op blauw Kt. 13¼ kl.g., postfris, goed gecentreerd luxe ex.,
zeer zeldzaam zegel !! cert. NVPH
2A, 10ct karmijn op blauw Kt. 13¼ kl.g., postfris, pracht ex., zeer zeldzaam
zegel !! cert. Dr. Louis en Muis
2Af, 10ct karmijn op blauw getand 13¼, plaatfout 'kringetje', gebruikt, pracht ex.
3, 1ct lichtblauw, postfris, luxe ex., cert. Muis
4, 1½ct lichtblauw, postfris, luxe ex., cert. Muis
4, 1½ct lichtblauw, postfris, pracht ex.
5, 2½ct lichtblauw, postfris, luxe ex., cert. Muis
5, 2½ct lichtblauw, postfris, luxe ex., cert. Muis
6, 5ct lichtblauw, postfris, pracht ex., schaars !! cert. Muis
7, 10ct lichtblauw, postfris, pracht ex., schaars !! cert. Muis
7, 10ct lichtblauw, postfris, pracht ex., schaars !! cert. Muis
8, 12½ct lichtblauw, postfris, pracht ex., schaars !! cert. Moeijes
8, 12½ct lichtblauw, postfris, pracht ex., schaars !! cert. Muis
9, 15ct lichtblauw, postfris, goed gecentreerd luxe ex., schaars !! cert. Moeijes
9, 15ct lichtblauw, postfris met linker zijvelrand, pracht ex., schaars !! cert. Muis
10, 20ct lichtblauw, postfris, goed gecentreerd luxe ex., cert. Muis
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11, 25ct lichtblauw, postfris, perfekt gecentreerd luxe ex., schaars !! cert. Muis
(2x)
11, 25ct lichtblauw, postfris, luxe ex., schaars !! cert Muis
12, 1gld lichtblauw, postfris, perfekt gecentreerd luxe ex., cert. Muis
12, 1gld lichtblauw, postfris, luxe ex., cert. Muis
13/26, ½ct t/m 25ct donkerblauw, postfris, luxe ex., zeer schaarse serie !! cert.
Muis
13/26, ½ct t/m 25ct donkerblauw, postfris, luxe ex., zeer schaarse serie !! cert.
Muis
13/26, ½ct t/m 25ct donkerblauw, postfris, merendeels pracht ex., cert. Muis
20, 6½ct donkerblauw, in postfris blok van vier, pracht ex. (postfrisprijs ca.
900,=)
23, 12½ct donkerblauw, in postfris blok van vier, pracht ex. (postfrisprijs ca.
650,=)
27/28, 3 cent en 50 cent op 1gld lichtblauw, postfris, pracht ex., zeer schaarse
set !! cert. Moeijes
27/28, 3 cent en 50 cent op 1gld lichtblauw, postfris, pracht ex., zeer schaarse
set !! cert. Moeijes
29/30, 4 op 6½ct en 6½ op 20ct donkerblauw, postfris, pracht ex.
29/30, 4 op 6½ct en 6½ op 20ct donkerblauw, postfris, pracht ex.
31/43, ½ct t/m 1gld de Ruyterport, postfris, luxe ex., schaarse serie !! cert. Dr.
Louis en Muis
31/43, ½ct t/m 1gld de Ruyterport, postfris, luxe ex., schaarse serie !! cert.
Moeijes
42, 50ct op ½ct blauw de Ruyterport, variëteit 'gedeeltelijke dubbeldruk',
ongebruikt, pracht ex., zeer leuk !!
44/60, ½ct t/m 50ct lichtblauw, postfris, pracht ex., cert. Moeijes
44/60, ½ct t/m 50ct lichtblauw, postfris, pracht ex.
61/106 excl. 67a/68b, diverse uitgaven, postfris, pracht ex.
67a/68b, keerdrukparen met en zonder tussenstrook, postfris, pracht ex., cert.
Dr. Louis en Moeijes
67a/68b, keerdrukparen met en zonder tussenstrook, postfris, pracht ex., cert.
Moeijes
80a/106a, 1ct t/m 1gld watermerk ringen vertikaal, postfris, pracht ex.
1/8, 1ct t/m 10ct opdruk ARMENWET, postfris, pracht ex., cert. Muis
1/8, 1ct t/m 10ct opdruk ARMENWET, postfris, pracht ex., cert. Dr. Louis en
Muis
1/8, 1ct t/m 10ct opdruk ARMENWET, postfris, merendeels pracht ex., cert.
Muis (zonder bemerking)
1/8, 1ct t/m 10ct opdruk ARMENWET, gebruikt, pracht ex., cert. Moeijes
9/15, 1½ct t/m 30ct opdruk Cour Permanente de Justice in goud, postfris, zeer
frisse luxe serie, zelden in deze mooie kwaliteit aangeboden !! cert. Muis
9/15 (10x), 1½ct t/m 30ct Cour Permanente de Justice, 10 complete serie en
diverse extra los, gebruikt, pracht ex.
16/19, 7½ct t/m 30ct Cour de Justice, postfris, pracht ex.
20/24, 7½ct t/m 25ct Cour de Justice, postfris, pracht ex., cert. Moeijes
25/26, 2ct blauw en 4ct groen Cour de Justice, postfris, pracht ex., cert. Moeijes
27/40, 2ct t/m 1gld Cour de Justice, postfris, pracht ex., cert. Muis
27/40, 2ct t/m 1gld Cour de Justice, postfris, pracht ex., cert. Muis
29, 4ct groen, gedrukt op zgn. Polyvalent papier, postfris, pracht ex., niet in
NVPH catalogus vermeld, zeer schaars !!
41/43, 40ct t/m 50ct Aanvullingswaarden Vredespaleis 1977 Cour de Justice,
postfris, luxe ex., cert. Muis
Pb. T6 a/i, kleurproeven telegramzegels, ongebruikt zonder gom, luxe ex., zeer
schaars !! (900 pt.)
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1/3, 1ct t/m 3ct lila en zwart, ongebruikt, pracht ex.
2, 3ct lila en zwart, postfris, pracht ex., cert. Muis
3, 5ct lila en zwart, postfris, pracht ex., cert. Muis
4, 12½ct lila en zwart, postfris, pracht ex., cert. Muis
6, 20ct lila en zwart, postfris, pracht ex., cert. Muis
7, 25ct lila en zwart, postfris, pracht ex., cert. Muis
8, 30ct lila en zwart, ongebruikt, pracht ex.
9, 50ct lila en zwart, ongebruikt, pracht ex.
10, 60ct lila en zwart, postfris, pracht ex., cert. Muis
10, 60ct lila en zwart, ongebruikt, pracht ex.
11, 1gld lila en rood, postfris, pracht ex., cert. Muis (tekst cert.: luxe exemplaar,
uiterst zeldzaam in deze kwaliteit)
12, 2gld lila en rood, postfris, pracht ex., cert. Muis
1/7, 15ct t/m 7½gld Allegorische voorstellingen, postfris, pracht ex., cert. Dr.
Louis en Moeijes
1/7, 15ct t/m 7½gld Allegorische voorstellingen, postfris, pracht ex., cert.
Moeijes
1/7, 15ct t/m 7½gld Allegorische voorstellingen, postfris, pracht ex.
1/7, 15ct t/m 7½gld Allegorische voorstellingen, ongebruikt met 1e plakker, luxe
ex.
1/2, groen en bruin zonder waarde-aangifte, postfris, pracht ex., cert. Muis
1/2, groen en bruin zonder waarde-aangifte, postfris, pracht ex., cert. Dr. Louis
en Moeijes
1A, 11CNT op 22½ct bruin en olijfgroen Kt. 12½, postfris, pracht ex., cert. Muis
(geen postfrisprijs in NVPH catalogus genoteerd)
2A, 15CNT op 17½ct ultramarijn en bruin Kt. 12½, postfris, luxe ex., uiterst
zeldzaam in deze zeer frisse kwaliteit !! cert. Muis (geen postfrisprijs in NVPH
catalogus genoteerd)
1/7, 1gld t/m 10gld Cijfer, postfris, zeer frisse luxe serie, perfekt getand en
mooie kleuren, als zo van de post !! cert. Muis
1/7, 1gld t/m 10gld Cijfer, postfris, zeer frisse luxe serie, perfekt getand en
mooie kleuren, als zo van de post !! cert. Muis
1/7, 1gld t/m 10gld Cijfer, ongebruikt w.o. postfris, merendeels pracht ex.
1/7, 1gld t/m 10gld Cijfer, gebruikt, pracht ex.
14P, 1ct zwart Wapenzegel, plaatfout 'zonder punt in linkeronderhoek',
ongebruikt, gom miniem ingedroogd overigens pracht ex., zeer fris zegel !!
14P, 1ct zwart, plaatfout 'zonder punt in linkeronderhoek', gebruikt, luxe ex.,
cert. NVPH
31P3, 1ct groen zowel de oude als de nieuwe druk, plaatfout 'gebroken krul',
gebruikt, pracht ex.
87P (2x), ½ct blauw de Ruyter, plaatfout 'streepje door D van Nederland', 1
maal postfris in paar met gewoon ex. en 1 maal gebruikt, pracht ex.
106P1, 4C op 4½ct, plaatfout '1e streepje in de opdruk met zijstreepje', gebruikt,
pracht ex.
137P, 15ct Tentoonstelling 1924, plaatfout 'stip op de borst', ongebruikt, pracht
ex.
171P, 1½ct vliegende duif, plaatfout 'CEN ipv CENT', postfris, één tandje roest
overigens pracht ex.
171P1, 1½ct vliegende duif, plaatfout 'Gent ipv Cent', im ongebruikt paar met
gewoon ex.
336P (2x), 12½ct donkerblauw, plaatfout Gent ipv Cent, 2 stuks postfris, pracht
ex.
E1, Zomerzegels 1950, ogenschijnlijk blanco doch adres uitgegomd, nauwlijks
waarneembaar miniem kreukje overigens luxe ex., klep dichtgeplakt
E1, Zomerzegels 1950, met getypt adres, zeer frisse cover, luxe ex, klep
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dichtgeplakt
E1, Zomerzegels 1950, met geschreven adres, zeer frisse cover, luxe ex, klep
dichtgeplakt
E1, Zomerzegels 1950, met getypt adres, frisse cover, bijna pracht ex., klep
dichtgeplakt
E2, Kerken in Oorlogstijd, met getypt adres, pracht ex, met open klep
E3, Leidse Universiteit, ogenschijnlijk blanco doch adres uitgegomd, zeer frisse
cover, luxe ex., met open klep
E3, Leidse Universiteit, met getypt adres, frisse cover, pracht ex., met open klep
E21, Zomerzegels 1955, blanco nooit beschreven geweest, luxe ex., met open
klep
E22, Herdenking 1955, blanco nooit beschreven geweest, luxe ex., met open
klep
E23, Kankerbestrijding 1955, blanco nooit beschreven geweest, pracht ex., klep
grotendeels open
E23 (3x), Kankerbestrijding 1955, 3 stuks met uitgegomd adres, pracht ex.
E25, Rembrandtzegels 1956, blanco nooit beschreven geweest, luxe ex., met
open klep
E26 t/m E28, diverse uitgaven, blanco nooit beschreven geweest, pracht ex.,
allen met open klep
E27, Europazegels 1956, blanco nooit beschreven geweest, luxe ex., met open
klep
E28, Kinderzegels 1956, blanco nooit beschreven geweest, luxe ex., met open
klep
E87 en E114 beiden met kinderblok, blanco nooit beschreven geweest, pracht
ex.
1, 10ct wijnrood Koning Willem III 1864, postfris met volledige originele gom,
goed gerand, pracht ex., cert. Moeijes
1, 10ct wijnrood, ongebruikt, zeer fris goed gerand luxe ex.
1, 10ct wijnrood, ongebruikt zonder gom, goed- tot breedgerand, pracht ex.
1 (8x), 10ct wijnrood Koning Willem III 1864, 8 stuks zonder gom, bijna
pracht/fraaie ex.
1, 10ct wijnrood, gebruikt, goed- tot breedgerand, pracht ex.
1, 10ct wijnrood, gebruikt met volledig halfrond- francostempel Batavia, goedtot breedgerand, pracht ex. (Bu. 10pt)
1, 10ct wijnrood, gebruikt met halfrond-francostempel Passoeroean, goed
gerand, pracht ex. (Bu. 100pt)
1, 10ct wijnrood, gebruikt met volledig halfrond- francostempel Passoeroean,
goed gerand, pracht ex. op briefstukje (Bu. 100pt)
1, 10ct wijnrood, gebruikt met volledig halfrond- francostempel Tjilatjap in blauw,
3 zijden breedgerand, pracht ex. (Bu. 200pt)
2, Koning Willem III 1868, postfris met volledige originele gom, luxe ex., uiterst
zeldzaam slechts enkele stuks postfris bekend !! cert. Muis
2, 10ct karmijnrood, ongebruikt, lichte plakkerrest overigens zeer fris zegel,
pracht ex.
2, 10ct karmijnrood, gebruikt, pracht ex.
3/4, 1ct grijsgroen type I en II, postfris met volledige originele gom, pracht ex.
3/16, 1ct t/m 2½gld, gebruikt nr. 15 ongebruikt, merendeels pracht ex.
5G/5F, 2ct lilabruin Koning Willem III gecombineerde tanding 11½:12 en
12½:12 gr.g., in ongebruikt horizontaal paar met linkerzijvelrand met volledige
originele gom, pracht ex., zeer schaars !! cert. Moeijes
6E (2x), 2ct roodbruin Kt. 13½:13¼ gr.g., 2 stuks postfris met volledige originele
gom, luxe ex.
6F, 2ct vaalbruin Kt. 12½:12 gr.g., in postfris horizontaal paar met volledige
originele gom, pracht ex.
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7F, 2½ct geel Kt. 12½:12 gr.g., postfris met volledige originele gom, pracht ex.,
cert. Muis
7G, 2½ct geel Kt. 11½:12 gr.g., in postfris blok van vier met volledige originele
gom, pracht ex., cert. Muis
8F, 5ct groen Kt. 12½:12 gr.g., postfris met volledige originele gom, pracht ex.,
cert. Muis
9A, 10ct oranjebruin Lt. 14 kl.g., postfris met volledige originele gom, prachtig
van kleur en perfekt gecentreerd superbe ex.
10H, 12½ct grijs Kt. 12½ kl.g., postfris met volledige originele gom, pracht ex.
10F, 12½ct grijs Kt. 12½:12 gr.g., gebruikt, met diverse gebreken, zeer
zeldzame tanding !!
11F, 15ct grijsbruin Kt. 12½:12 gr.g., postfris met volledige originele gom, pracht
ex.
12F, 20ct ultramarijn Kt. 12½:12 gr.g., postfris met volledige originele gom,
perfekt gecentreerd pracht ex., cert. Muis
13C, 25ct donkerpaars Lt. 13¼:14 kl.g., postfris met volledige originele gom,
pracht ex.
14K, 30ct groen Kt. 12½ gr.g., postfris met volledige originele gom, pracht ex.
15C, 50ct karmijn Lt. 13¼:14 kl.g., postfris met volledige originele gom, perfekt
gecentreerd luxe ex.
15C, 50ct karmijn Lt. 13¼x14 kl.g., postfris met volledige originele gom, pracht
ex.
16F, 2½gld dofviolet en groen Kt. 12½:12 gr.g., postfris met volledige originele
gom, pracht ex., cert. Muis
17/22, 1ct t/m 5ct Cijfer, postfris, pracht ex., cert. Muis
17/22, 1ct t/m 5ct Cijfer, in luxe postfrisse blokken van vier, zeer zeldzaam !!
cert. Muis
23/30, 10ct t/m 2½gld Hangend Haar, postfris, pracht ex., zeer schaarse serie !!
cert. Muis
23/30, 10ct t/m 2½gld Hangend Haar, postfris, merendeels pracht ex., zeer
schaarse serie !! cert. Muis
31/37, 10ct t/m 2½gld Hulpuitgifte 1900, postfris, pracht ex., cert. Muis
32/36, 12½ct t/m 50ct Hulpuitgifte 1900, postfris, pracht ex. (postfrisprijs ca.
325,=)
39, 2½ op 3ct lila Hulpuitgifte 1902, in ongebruikte horizontale strip van 10 stuks
waarvan het linkerzegel geen opdruk heeft doordat de opdruk is verschoven
naar rechts, op gomzijde enkele papierrestjes overigens pracht ex., zeer leuk
geheel !!
Pb. 42 a/h, kleurproeven ½ct Cijfer, in postfrisse horizontale paren met volledige
gom, luxe ex. (1.600pt)
48/57, 10ct t/m 50ct type Veth, postfris, pracht ex., zeer schaarse serie !! cert.
Muis
58/59, 1gld doflila en 2½gld zwartblauw type Veth, postfris, pracht ex., cert.
Muis
58, 1gld doflila type Veth, postfris, luxe ex. (postfrisprijs ca. 275,=)
60/61, 1gld doflila op blauw en 2½gld doflila op blauw, postfris, pracht ex., cert.
Muis
63/80, ½ct t/m 2½gld opdruk JAVA, postfris, pracht ex.
70fa, 10ct donkergrijs opdruk JAVA, foutdruk 'JAV ipv JAVA', in ongebruikt
horizontaal paar met gewoon ex.
70fa, 10ct donkergrijs opdruk JAVA, foutdruk 'JAV ipv JAVA', in ongebruikt
vertikaal paar met gewoon ex.
71fc, 12½ct blauw opdruk JAVA, foutdruk 'opdruk dubbel waarvan één
kopstaand', ongebruikt, pracht ex., keur Ned. Bond
77a, 30ct oranjebruin opdruk JAVA, foutdruk 'JAVA hoogstand', postfris met
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rechterzijvelrand, luxe ex. (postfrisprijs ca. 385,=)
79f, 1gld doflila opdruk JAVA, foutdruk 'JAVA kopstaand', ongebruikt, pracht ex.
80a, 2½gld zwartblauw opdruk JAVA, foutdruk 'JAVA hoogstaand', ongebruikt,
miniem hoekvouwtje overigens zeer fris pracht ex., keur Ned. Bond en cert.
NVPH
80f, 2½gld zwartblauw opdruk JAVA, foutdruk 'JAVA kopstaand', ongebruikt,
gomzijde miniem getint overigens pracht ex., keur Ned. Bond en cert. Muis
80f, 2½gld zwartblauw opdruk JAVA, foutdruk 'JAVA kopstaand', ongebruikt,
gom iets ingedroogd en smoezelig overigens pracht ex., keur Evert Kroon
81/98, ½ct t/m 2½gld opdruk BUITEN BEZIT, postfris, pracht ex., cert. Muis
93f, 22½ct bruin en olijf opdruk BEZIT BUITEN, foutdruk 'BEZIT BUITEN
kopstaand', ongebruikt, zeer fris pracht ex., cert. NVPH
98f, 2½gld zwartblauw opdruk BUITEN BEZIT, foutdruk 'BUITEN BEZIT
kopstaand', ongebruikt, zeer fris perfekt gecentreerd luxe ex., cert. Muis
99/114, ½ct t/m 10ct Cijfer, postfris, pracht ex.
115/128, 10ct t/m 40ct Koningin Wilhelmina, postfris, pracht ex.
129/134, 50ct t/m 2½gld Koningin Wilhelmina, postfris, pracht ex.
129/132, 134 en 142/147 opdruk Specimen in rood kader, ongebruikt, pracht ex.
135/141, Rode Kruis-uitgifte en Nooduitgifte, postfris, pracht ex.
136f, 5ct+5cts roze Rode-Kruis 1915, opdrukafwijking 'afstand tussen kruis en
cijfer 5, 1mm ipv 2mm, in postfrisse vertikale strip van drie met 2 gewone ex.,
pracht ex., cert. Muis (postfrisprijs ca. 875,=)
138/141, Nooduitgifte 1917, in postfrisse blokken van vier, pracht ex.
142/148, 12½ct t/m 80ct Hulpuitgifte, postfris, pracht ex., schaarse serie !!
149/159, 1ct t/m 20ct Jaarbeurs Bandoeng 1922, postfris, zeer frisse luxe serie,
cert. Muis
149/159, 1ct t/m 20ct Jaarbeurs Bandoeng, postfris, pracht ex., cert. Muis
149/159, 1ct t/m 20ct Jaarbeurs Bandoeng 1922, gebruikt, pracht ex.
160/166, 5ct t/m 5gld Jubileum 1923, postfris, pracht ex., cert. Muis
160/166, 5ct t/m 5gld Jubileum 1923, ongebruikt, pracht ex.
160/166, 5ct t/m 5gld Jubileum 1923, opdruk SPECIMEN in rood, ongebruikt,
bijna pracht ex.
161v, 12½ct karmijnrood, variëteit 'Bovenzijde ongeperforeerd', gebruikt pracht
ex., uiterst zeldzaam, cataloguswaarde cursief gedrukt !! cert. Muis
171f, 12½ op 20ct blauw, foutdruk 'opdruk kopstaand', ongebruikt, pracht ex.,
keur Hekker
178, 12½ct Leger de Heils, in postfris blok van vier met hoekvelrand, variëteit
'sterk verschoven middenstuk, pracht ex., zeer leuk geheel !!
Essays van de Unie ca. 1933, totaal 35 stuks waaronder in paren en blokken,
ongebruikt zonder gom, pracht ex.
Proeven Kreisler emissie, totaal 24 stuks ook in paren en blokken, ongebruikt
zonder gom, pracht ex.
Pb. 188 a/c, inschrift '12½ en waardeloos', ongebruikt zonder gom, pracht ex.
(150pt)
Pb. 190 a/c, kleurproeven zonder waarde-inschrift en zonder landsnaam,
ongebruikt zonder gom, pracht ex. (180 pt.)
186/210, 1ct t/m 2½gld type Karbouw en Kreisler zonder watermerk, postfris,
pracht ex., schaarse serie !!
195, 10ct rood Kreisler in vertikale strip van drie met zgn. 'harmonicavouw',
postfris en 251, 5ct blauw Karbouw in blok van vier welke gedeeltelijk onbedrukt
is gebleven, postfris, beiden iets getint overigens pracht ex., leuke variëteiten !!
211/215, Opruimingsuitgifte 1934, postfris, pracht ex., schaarse serie !!
218, 5ct groen en sepia Toeslagzegels 1935, in postfrisse horizontale strip van
drie waarvan het rechterzegel gedeeltelijk onbedrukt is gebleven, iets getint
overigens pracht ex., zeer leuk geheel !!
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246/265, 1ct t/m 5gld type Karbouw en Kreisler met watermerk, postfris, pracht
ex., cert. Muis
253/259, 10ct t/m 40ct type Kreisler met watermerk, postfris, pracht ex.
260/265, 50ct t/m 5gld type Kreisler met watermerk, postfris, pracht ex., cert.
Muis
260, 50ct donkergrijs type Kreisler met watermerk, postfris met bovenvelrand,
luxe ex. (postfrisprijs ca. 940,=)
260, 50ct donkergrijs type Kreisler met watermerk, postfris met
rechterzijvelrand, licht getint overigens pracht ex. (postfrisprijs ca. 940,=)
262, 80ct oranjerood type Kreisler met watermerk, postfris, pracht ex.
(postfrisprijs ca. 250,=)
Pb. 226 a/h, getande kleurproeven 10ct. in diverse kleuren, 244b 50ct donkerlila
en 248 2gld donkergroen, allen in paren, ongebruikt zonder gom, pracht ex.
(380 pt.)
Pb. 227-242, 43 kleurproeven in gekozen kleur tussen 10ct en 5gld waarbij ook
in paren en blokken, diverse plaatnummer, ongebruikt zonder gom, pracht ex.
(1.590 pt.)
Proef 20ct type Konijnenburg in ongetand paar kleur donkerpaars (niet in
proevenboek vermeld) tevens onbekende proef van 10ct rood en nog 3 andere
proeven, ongebruikt zonder gom, pracht ex.
274/ct t/m 25gld type Konijnenburg, postfris, 2 zegels licht getint overigens
pracht ex.
274/288, 10ct t/m 10gld type Konijnenburg, in diverse aantallen in paren en
345/346 in paren, postfris, pracht ex., allen met verschillende plaatnummers,
interessant geheel !!
274/289, 10ct t/m 25gld type Konijnenburg allen met diagonale opdruk
Specimen in zwart of rood, ongebruikt, merendeels getint en enkele met kleine
beschadigingen, alleen in deze kwaliteit slechte kwaliteit bekend, slechts 3
complete series bekend !! uitermate zeldzaam !!
280 en 285/289, 35ct en 1gld t/m 25gld type Konijnenburg, postfris, pracht ex.
280, 35ct paars type Konijnenburg, in postfris blok van vier met hoekvelrand, 1
ex. miniem bruin puntje overigens pracht ex.
280, 35ct paars type Konijnenburg, echt gebruikt met stempel Bandoeng 1941,
pracht ex., zeldzaam !! cert. NPV/Bulterman
280 en 287, 35ct paars en 5gld geelbruin met rode opdruk Specimen,
ongebruikt, getint verigens pracht ex. alleen in deze kwaliteit bekend, zeldzaam
!!
287 (2x), 5gld geelbruin type Konijnenburg, 2 stuks waarvan 1 ex. postfris en 1
ex. ongebruikt, licht getint overigens pracht ex.
289, 25gld oranje type Konijnenburg, postfris met ondervelrand, licht getint
overigens pracht ex.
289, 25gld oranje type Konijnenburg, licht gebruikt, pracht ex.
289 (2x), 25gld oranje type Konijnenburg, in licht gebruikt horizontaal paar,
pracht ex.
290/292 (5x), Vrij Nederland-zegels 1941, 5 series postfris, pracht ex.
Pb. 256/260, 2½ct t/m 15ct Moehammadijah in gekozen kleur, ongebruikt
zonder gom, pracht ex. (105 pt.)
Proef van de 3½ct Moehammadijah in grijs ongetand, niet in proevenboek
vermeld !! ongebruikt zonder gom, pracht ex.
Pb. 261-273, 43 kleurproeven emissie Inheemse dansers 1941, waarbij in paren
en blokken waaronder met plaatnummer, ongebruikt zonder gom, pracht ex.
298v, 2ct rood Inheemse dansers, variëteit 'bovenzijde ongeperforeerd', in
horizontaal paar met bovenvelrand waarop plaatnummer R38 tevens 3 andere
plaatfoutjes, allen ongebruikt zonder gom, bijna pracht ex.
299/303, 2½ct t/m 7½ct Inheemse dansers, diagonale opdruk Specimen in
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rood, ongebruikt, getint overigens pracht ex., zeer zeldzaam !!
Model opdruk op 11 verschillende zegels periode 1933-1945, uiterst zeldzaam !!
309 en 311, 10ct bruin en 17½ct karmijn, beiden opdruk Port Medan, gebruikt,
pracht ex., zeer zeldzaam !!
325a, 45 op 60ct blauw Hulpuitgifte 1947, variëteit 'watermerk ringen verticaal',
ongebruikt vrijwel postfris, pracht ex.
326, 12½ct oranje opdruk 1947 in zwart, variëteit 'gedeeltelijk weggevallen druk,
ongebruikt, bijna pracht ex., leuk geheel !!
330b, 80ct oranjerood opdruk 1947 in zwart, variëteit 'zonder watermerk',
ongebruikt, pracht ex., cert. Koopman
330b, 80ct oranjerood opdruk 1947 in zwart, variëteit 'zonder watermerk',
ongebruikt, pracht ex., cert. NVPH
333f, 15+10ct op 10ct rood opdruk Pelita, foutdruk 'opdruk kopstaand', postrfris,
licht getint pracht ex.
244, 344A en 345/346, 1gld t/m 25gld type Hartz, in postfrisse horizontale paren
met bovenvelrand waarop plaatnummers, licht getint overigens pracht ex.
345/346, 10gld lichtgroen en 25gld oranje type Hartz, in postfrisse blokken van
vier met hoekvelrand, pracht ex.
345/346 (4x), 10gld lichtgroen en 25gld oranje type Hartz, 4 sets postfris, enkele
zegels licht getint overigens pracht ex.
346 en 360/361, 25gld type Hartz en 10 en 25gld opdruk Indonesia, postfris,
pracht ex.
11/12 (4x), 30 op 40ct karmijnrood opdruk in zwart en groen, beide 4 stuks
postfris, pracht ex.
1, 5ct bruingeel, postfris, zeer fris zegel, mooi getand en goed gecentreerd luxe
ex., cert. Muis
4, 20ct groen op blauw, postfris, pracht ex., zeer schaars !!
9, 20ct rood en zwart, postfris, pracht ex.
17 en 19/22, 15ct en 30ct t/m 75ct, in postfrisse blokken van vier, enkele zegels
miniem bruine puntjes overigens pracht ex., zeer schaars in blokken van vier!!
23/39, 1ct t/m 1gld lichtrood en lichtblauw, postfris, pracht ex., schaarse serie !!
1/7, 10ct t/m 2½gld overdrukt in zwart, postfris, luxe ex., zeer schaarse serie !!
cert. Muis
1/7, 10ct t/m 2½gld overdrukt in zwart, postfris, 2½gld lichte originele gomvouw
overigens luxe ex., zeer schaarse serie !! cert. Muis (zonder bemerking)
2f, 12½ct grijs machine-opdruk D kopstaand, ongebruikt, pracht ex., keur Evert
Kroon
3f, 15ct olijfbruin machine-opdruk D kopstaand, ongebruikt, pracht ex., keur
Keiser
7f, 2½gld oranjebruin en lichtbruin machine-opdruk D kopstaand, ongebruikt,
pracht ex.
8/27, ½ct t/m 2½gld opdruk DIENST, postfris, pracht ex., schaarse serie !! cert.
Muis
8/27, ½ct t/m 2½gld opdruk DIENST, postfris, pracht ex., schaarse serie !! cert.
Muis
26f, 1gld doflila opdruk DIENST kopstaand, ongebruikt, pracht ex., keur Evert
Kroon
27f, 2½gld zwartblauw opdruk DIENST kopstaand, ongebruikt, pracht ex., keur
Evert Kroon
1/7, 15ct t/m 7½gld Allegorische Voorstellingen, postfris, pracht ex., cert. Muis
1/7, 15ct t/m 7½gld Allegorische Voorstellingen, postfris met bovenvelrand,
pracht ex.
1/7, 15ct t/m 7½gld Allegorische Voorstellingen, postfris allen met ondervelrand,
pracht ex.
1/25, Herdenking en opdruk RIS-serie, postfris, pracht ex., 2RP t/m 25Rp
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opdruk RIS met hoekvelranden
3/25, 1sen t/m 25Rp opdruk RIS-serie, postfris, pracht ex., cert. Muis
Prangko 1BD, 15ct oranje opdruk Indonesia, variëteit 'dunne I van Indonesia
bijgeschreven', postfris, pracht ex., (catw. Prangko 500.000 Rp.)
Prangko CP33Ab, 33B, 33Ca en 33Eb, 4 kleurproeven, ongebruikt zonder gom,
pracht ex. (catw. Prangko 850.000 Rp.)
1/12, 2½ct t/m 2½gld Koning Willem III, ongebruikt zonder gom (zoals
uitgegeven), pracht ex.
1/12, 2½ct t/m 2½gld Koning Willem III, ongebruikt zonder gom (zoals
uitgegeven), merendeels pracht ex.
1 (5x), 2½ct groen Koning Willem III, 5 stuks postfris met volledige originele
gom, pracht ex., zegels met volledige originele gom van deze emissie zijn
zeldzaam !!
1/12, 2½ct t/m 2½gld Koning Willem III, gebruikt nr. 6 en 12 ongebruikt,
merendeels pracht ex.
11, 12 (2x), 1½gld en 2½gld Koning Willem III, gebruikt, pracht ex.
12, 2½gld bruingeel en violet Koning Willem III, in ongebruikt blok van vier met
hoekvelrand zonder gom (zoals uitgegeven), luxe ex.
13/17, 1ct t/m 5ct Cijfer, postfris, pracht ex.
13/17, 1ct t/m 5ct Cijfer, postfris, pracht ex.
13/17, 1ct t/m 5ct Cijfer, postfris, pracht ex.
13/17, 1ct t/m 5ct Cijfer, in postfrisse blokken van vier (nr. 17 in 2 paren), pracht
ex.
19/23, 10ct t/m 30ct Hangend Haar, postfris, pracht ex., deze serie wordt zelden
postfris aangeboden, zeer zeldzaam !! cert. Muis
19/23, 10ct t/m 30ct Prinses Wilhelmina, ongebruikt, pracht ex.
24, 2½ct op 10ct ultramarijn, postfris, pracht ex.
25, 2½ct op 30ct grijs, ongebruikt zonder gom (zoals uitgegeven), pracht ex.
25, 2½ct op 30ct grijs, ongebruikt zonder gom (zoals uitgegeven), pracht ex.
26/28, 12½ct t/m 2½gld overdrukt in zwart, postfris, pracht ex.
29/34, 1ct t/m 7½ct Cijfer, postfris, zeer fris luxe ex., schaars !!
29/43, 1ct t/m 2½gld Cijfer en Koningin Wilhelmina, gebruikt, pracht ex.
35/41, 10ct t/m 50ct type Veth, postfris, pracht ex., zeer schaarse serie !! cert.
Muis
42/43, 1½gld roodbruin en 2½gld blauwzwart Koningin Wilhelmina, in luxe
ongebruikte blokken van vier met hoekvelrand zonder gom (zoals uitgegeven),
zeer schaars !!
57/67, 10ct t/m 35ct Koningin Wilhelmina, postfris, 3 waardes minder mooi
overigens pracht ex.
57/67, 10ct t/m 35ct Koningin Wilhelmina, in postfrisse blokken van vier (nr. 65
en 66 los), pracht ex., zeer schaars !!
68/70, 50ct t/m 2½gld Koningin Wilhelmina, postfris, pracht ex.
68D/70D, 50ct t/m 2½gld Koningin Wilhelmina Lt. 12½, ongebruikt vrijwel
postfris, pracht ex., schaarse tanding !!
74b, 5ct op 12½ct blauw type I en II tezamenhangend in vertikaal paar, postfris,
luxe ex. met volledige witte gom (meestal getint) !!
74b, 5ct op 12½ct blauw, type I en II tezamenhangend in vertikaal paar, postfris,
gom zoals gebruikelijk licht getint overigens pracht ex.
74b, 5ct op 12½ct blauw, type I en II tezamenhangend in vertikaal paar, postfris
met ondervelrand waarin geperforeerd 1C, gom zoals gebruikelijk licht getint
overigens pracht ex.
75/81, 5ct t/m 5gld Jubileum 1923, postfris, pracht ex.
75/81, 5ct t/m 5gld Jubileum 1923, postfris, gom egaal getint overigens pracht
ex.
81A, 5gld roodbruin Jubileum 1923 Lt. 11x11½, postfris met ondervelrand, luxe
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ex., zeer schaarse tanding !! cert. Muis (postfrisprijs ca. 1.875,=)
82/88, 3ct t/m 50ct brandkastzegels, postfris, pracht ex.
89/99, 6ct t/m 35ct Koningin Wilhelmina, postfris, pracht ex.
89/99 en 100, Koningin Wilhelmina en Hulpuitgifte 1929, in postfrisse paren met
ondervelrand, allen met plaatnummers, pracht ex.
104/120, 1ct t/m 2½gld 300 jaar vestiging Gezag op Curacao, postfris, pracht
ex.
104/120, 1ct t/m 2½gld 300 jaar vestiging Gezag op Curacao, postfris, pracht
ex.
104/120, 1ct t/m 2½gld 300 jaar vestiging Gezag op Curacao, ongebruikt met 1e
plakker, luxe ex.
104/120, 1ct t/m 2½gld 300 jaar vestiging Gezag op Curacao, gebruikt, zeer
frisse luxe serie
126/137, 6ct t/m 2½gld Sluierserie, postfris, pracht ex.
126/137, 6ct t/m 2½gld Sluierserie, postfris, pracht ex.
126/137, 6ct t/m 2½gld Sluierserie, postfris, pracht ex.
135A, 50ct grijsgroen Lt. 14, postfris, luxe ex., zeer schaars !! (postfrisprijs
300,=)
141/152, 6ct t/m 2½gld type Konijnenburg, postfris, pracht ex.
178/181, 1½gld t/m 10gld type Konijnenburg, postfris, pracht ex.
Pb. 58/62, 1ct t/m 5ct Cijfer, proeven in gekozen kleur, ongebruikt zonder gom,
pracht ex. (250pt)
1/3, 50ct t/m 2gld Hulpuitgifte 1929, postfris, pracht ex.
1/3, 50ct t/m 2gld Hulpuitgifte 1929, postfris, pracht ex.
1/3, 50ct t/m 2gld Hulpuitgifte 1929, in postfrisse blokken van vier, pracht ex.,
schaars !!
17 (5x), 10ct op 20ct rood Hulpuitgifte, 5 stuks postfris, pracht ex.
18/25, Prins Bernhard-fonds, postfris merendeels met hoekvelrand, luxe ex.
18/25, 10ct t/m 50ct Prins Bernhard-fonds, postfris met bovenvelrand, pracht ex.
18/25, 10ct t/m 50ct Prins Bernhard-fonds 1941, postfris, pracht ex.
18/25, 10ct t/m 50ct Prins Bernhard-fonds, postfris, pracht ex.
82/88, 1½gld t/m 25gld Vliegtuig, postfris, pracht ex., cert. Moeijes
82/88, 1½gld t/m 25gld Vliegtuig, postfris, pracht ex.
1/10, 2½ct t/m 50ct groen groot cijfer in zwart, ongebruikt zonder gom (zoals
uitgegeven), SUPERBE serie in prachtige kwaliteit, zeer fris en goed
gecentreerde ex., uitermate zeldzaam in deze kwaliteit !! cert. Muis
1/10, 2½ct t/m 50ct Cijfer in zwart, ongebruikt zonder gom (zoals uitgegeven),
merendeels pracht ex.
6fb, 20ct groen Cijfer in zwart type I, plaatfout 'open lijst', gebruikt, pracht ex.
11/20, 2½ct t/m 50ct groen klein cijfer in zwart, postfris, pracht ex., uitermate
zeldzame serie !! cert. Muis
21/30, 2½ct t/m 50ct lichtgroen, postfris, pracht ex.
31/33, 10ct t/m 25ct geelgroen Engelse druk, postfris, pracht ex.
34/43, 2½ct t/m 50ct donkergroen, postfris, pracht ex.
34/43, 2½ct t/m 50ct donkergroen, postfris, pracht ex.
34/43, 2½ct t/m 50ct donkergroen, in postfrisse blokken van vier, pracht ex.,
schaars !!
230/233, 1½ t/m 10gld Juliana En Face, postfris, pracht ex.
230/233, 1½gld t/m 10gld Juliana En Face, postfris nr. 232 vrijwel postfris,
pracht ex.
1/15, 1ct t/m 2½gld Koning Willem III, ongebruikt zonder gom (zoals
uitgegeven), pracht ex.
1/15, 1ct t/m 2½gld Koning Willem III, ongebruikt zonder gom (zoals
uitgegeven), merendeels pracht ex.
1/15, 1ct t/m 2½gld Koning Willem III, gebruikt, pracht ex.

3584

€ 35

3585

€ 60

3586

€ 125

3587

€ 125

3588

€ 50

3589

€ 175

3590

€ 300

3591

€ 150

3592
3593

€ 75
€ 75

3594
3595

€ 75
€ 50

3596

€ 150

3597

€ 500

3598

€ 100

3599

€ 100

3600
3601
3602

€ 90
€ 75
€ 200

3603

€ 200

3604
3605
3606
3607
3608

€ 250
€ 60
€ 90
€ 100
€ 30

3609
3610

€ 75
€ 75

3611
3612
3613

€ 100
€ 90
€ 40

3614
3615

€ 80
€ 100

3616
3617

€ 400
€ 400

4C, 3ct groen Kt. 12½:12, in ongebruikt blok van vier zonder gom (zoals
uitgegeven), luxe ex.
16/20, 1ct t/m 5ct Cijfer, in ongebruikte blokken van vier zonder gom (zoals
uitgegeven), pracht ex.
21B, 2½ct op 50ct oranjebruin tanding 14 gr.g., ongebruikt zonder gom (zoals
uitgegeven), pracht ex., zeer fris zegel, pracht ex., cert. NVPH
21Cf, 2½ op 50ct oranjebruin, opdrukafwijking 'met dubbele opdruk', ongebruikt
zonder gom (zoals uitgegeven), pracht ex.
23/28, 10ct t/m 30ct Hangend Haar, ongebruikt zonder gom (zoals uitgegeven),
mooie frisse serie, luxe ex.
23/28, 10ct t/m 30ct Prinses Wilhelmina, in ongebruikte blokken van vier zonder
gom (zoals uitgegeven) nr. 23 en 24 met volledige originele gom !! enkele
minieme stockvlekjes overigens pracht ex., zeer schaars !!
29/33, Hulpuitgifte 1898, ongebruikt zonder gom (zoals uitgegeven), pracht ex.,
nr. 32a met cert. NVPH
32a, 10ct op 25ct ultramarijn, ongebruikt zonder gom (zoals uitgegeven), bijna
pracht ex.
34/40, Hulpuitgifte 1900, beide series, gebruikt, pracht ex.
35/36, 100ct en 2½gld Hulpuitgifte 1900, in luxe ongebruikte blokken van vier
zonder gom (zoals uitgegeven)
37/40, Hulpuitgifte 1900, ongebruikt zonder gom (zoals uitgegeven), luxe ex.
38 A/B en D, 25ct op 50ct oranjebruin alle tandingen compleet, ongebruikt
zonder gom (zoals uitgegeven), pracht ex., 38A met cert. NVPH
41/57, ½ct t/m 2½gld type Cijfer en Veth, ongebruikt zonder gom (zoals
uitgegeven), luxe ex.
41/55, ½ct t/m 50ct Cijfer en Koningin Wilhelmina, in luxe ongebruikte blokken
van vier zonder gom (zoals uitgegeven), zeer schaars !!
58a/59a, 5ct rood doorstoken en getand, beide keerdrukparen, ongebruikt
zonder gom (zoals uitgegeven), pracht ex.
58a/59a, 5ct rood doorstoken en getand, beide keerdrukparen, ongebruikt
zonder gom (zoals uitgegeven), pracht ex.
60/64, Hulpuitgifte 1911, ongebruikt zonder gom (zoals uitgegeven), pracht ex.
60/64, ½ct t/m 2½gld Hulpuitgifte 1911, gebruikt, luxe ex.
69/103, ½ct t/m 2½gld Cijfer en Koningin Wilhelmina, postfris, pracht ex.,
schaarse serie !! in NVPH catalogus geen postfrisprijs genoteerd !!
69/99 excl. 80/81, ½ct t/m 35ct Cijfer en Koningin Wilhelmina, in ongebruikte
blokken van vier waarbij veel postfris, merendeels pracht ex.
104/110, 5ct t/m 5gld Jubileum 1923, postfris allen met zijvelrand, pracht ex.
104/110, 5ct t/m 5gld Jubileum 1923, ongebruikt, bijna pracht ex.,
109, 2½gld grijszwart Jubileum 1923, postfris met ondervelrandje, pracht ex.
110, 5gld bruin Jubileum 1923, postfris met ondervelrandje, pracht ex.
111/114 en 127/129, Hulpuitgifte 1925 en groene-kruiszegels 1927, in postfrisse
blokken van vier, pracht ex.
118/126, 10ct t/m 35ct Koningin Wilhelmina, postfris, pracht ex.
130/136, 3ct t/m 50ct Brandkastzegels, in postfrisse blokken van vier met
hoekvelrand, pracht ex.
137/140 (4x), Van Heemstra-stichting 1928, 4 series postfris, pracht ex.
179/182 (10x), Kinderzegels 1936, 10 series postfris in veldelen, pracht ex.
190/193 (9x), Weldadigheidszegels 1940, 9 series postfris in veldelen, pracht
ex.
220/243, 1ct t/m 10gld Koningin Wilhelmina, postfris, pracht ex.
242/243, 5gld en 10gld Koningin Wilhelmina 1945, in postfrisse blokken van vier
met hoekvelrand, zeer licht getint overigens pracht ex.
8/14, 10ct t/m 1½gld DO.X, postfris, pracht ex., schaarse serie !! cert. Muis
8/14, 10ct t/m 1½gld DO.X, postfris, pracht ex., schaarse serie !! met keur en
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cert. Moeijes
8/14, 10ct t/m 1½gld DO.X, ongebruikt, pracht ex.
8/14, 10ct t/m 1½gld DO.X, gebruikt, pracht ex., cert. Moeijes
15/19, 20ct t/m 10gld Mercuriuskop, postfris, pracht ex., cert. Moeijes
15/19, 20ct t/m 10gld Mercuriuskop, gebruikt, pracht ex.
18, 5gld groenblauw Mercuriuskop, postfris, pracht ex.
18, 5gld groenblauw Mercuriuskop, in postfris blok van vier, 1 ex. miniem bruin
puntje overigens luxe ex.
18, 5gld groenblauw Mercuriuskop, ongebruikt, pracht ex.
1/8, 2½ct t/m 50ct groot cijfer in zwart, ongebruikt zonder gom (zoals
uitgegeven), pracht ex.
15/16, 10ct op 30ct en 10ct op 50ct lila, ongebruikt zonder gom (zoals
uitgegeven), pracht ex.
36/46, 1ct t/m 1gld paars, postfris, pracht ex.
Onafhankelijkheid 186A, 20+10ct voor het kind, variëteit 'linkerzijde
ongeperforeerd', in postfris horizontaal paar met gewoon ex., pracht ex., zeer
zeldzaam slecht enkele ex. bekend !!

